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Elızmények: 
A Szegedi Kistérségben tag települési önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló törvény, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény által kapott felhatalmazás alapján több kistérségi társult szervezet tagjai, a települési 
önkormányzatok kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény felhatalmazása alapján új 
szervezetként megalakították a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását, melyen belül jött létre a 
Kistérségi Fejlesztési Tanács.  
A szegedi kistérség esetében nehezítette az optimális szervezeti struktúra kialakítását, hogy a 
kistérség szervezeti szempontból is heterogén volt, a szomszédos kistérségekkel területi és szervezeti 
átfedések is voltak, melyek a 2003. évi módosítással megszőntek, azzal, hogy a statisztikai kistérség 
közigazgatási területe megegyezik az alulról jövı kezdeményezéssel létrejött önkormányzati 
területfejlesztési társulás által lehatárolt területtel. Így az 1999-2000. évi programozásra vonatkozó 
területtel nem egyezik meg a jelenlegi kistérségi struktúra.  
A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérıl szóló 244/2003. 
(XII.18.) Korm. rendelet, mely 2004. január 01. napjával lépett hatályba, mely megállapította a 
kistérségek számát, az egyes kistérségekbe tartozó településeket és a kistérség székhelyét. A rendelet 
megalkotásának célja a kistérségnek, mint területi egységnek a területfejlesztés, a közigazgatás és a 
statisztika jövıbeni igényeihez igazítása volt. A települési önkormányzatok területi besorolásukra 
vonatkozó igényeinek figyelembevétele, valamint a kistérségi lehatárolások hosszú távú stabilitása 
érdekében az Európai Unió statisztikai területi egységeire, vonatkozó szabályozásra tekintettel, e 
szabályozás elveit alapul véve alkotta meg a Kormány a rendeletet. 
 
A kistérség területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak 
ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. A területfejlesztési-
statisztikai kistérség (a továbbiakban: kistérség) földrajzilag összefüggı területi egység, amelyet a 
hozzá sorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések 
közigazgatási határai által meghatározottak. Egy település közigazgatási területe csak egy 
kistérségbe tartozhat. A 138 egységbıl álló statisztikai kistérségi rendszert 1994. január 01-étıl 
vezette be a KSH.  
A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény és végrehajtási szabályai a 
kistérségi rendszer alkalmazását írták elı.  Az 1994. évi bevezetése után a kistérségek rendszere 
1997-ben felülvizsgálatra került. A KSH 1997. augusztus 01-étıl alkalmazta a 150 kistérségbıl álló, 
hosszabb idıszakra érvényesnek tekintendı új statisztikai kistérségi rendszert. Az új statisztikai 
kistérségek területe teljes mértékben és ismétlıdés mentesen lefedi az ország egész területét, 
illeszkedik a területfejlesztési stratégiai régió, a megye, valamint más kistérségek határaihoz. 
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A szegedi kistérséghez az új besorolás szerint 12 település tartozik, 3 település (Bordány, 
Forráskút, Üllés) átkerült a szomszédos mórahalmi kistérségbe. A 18 újonnan létrehozott 
kistérséggel együtt 168 középszintő közigazgatási egységet hoztak létre, ezzel kialakult a kistérségek 
végleges felosztása. A kistérségek területi beosztása tükrözi az önkormányzatok közötti tényleges 
együttmőködéseket, a létrejött 168 kistérség felosztását az önkormányzatok együttmőködési, 
gazdasági és szolgáltatási kapcsolatai alapján határozták meg. Budapest megmaradt önálló 
kistérségnek, a meglevık mellé pedig 18 új kistérséget hoztak létre. Az átalakítások során 294 
települést csatoltak más kistérséghez, közülük 217 tartozik az újonnan létrehozott közigazgatási 
egységekbe, 77 települést pedig saját kérésére rendeltek más kistérséghez.  
 
A 2004. év júliusában Szeged MJ Város és a statisztikai kistérség települési önkormányzatai 
megalakították a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását. A települési önkormányzatok 
kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény kettıs céllal intézményesítette a kistérségi 
társulásokat: egyrészt a kistérségek összehangolt fejlesztésének elısegítése, másrészt az 
önkormányzati közszolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele érdekében. 
  
A törvényi felhatalmazás alapján 2004. november 10-én a többcélú társulás keretében 
megalakították a tagok a Kistérségi Fejlesztési Tanácsot, a munkaadói, munkavállalói, állami 
és a civil szervezetek részvételével.  
  
2004. szeptember 01-el a kistérség minden településének egyenlı mértékő részvételével 
megalakították a települések - a többcélú társulás tagjai - a Szegedi Kistérség- és 
Gazdaságfejlesztési Közhasznú Társaságot, mely a fenti szervezeteknek ellátja a 
munkaszervezeti feladatait, valamennyi szakember e szervezet keretében kerül 
foglalkoztatásra. 
 
 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása adatai 
A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Polgármesterek tanácsa, melynek a kistérség 
tagtelepüléseinek mindenkori polgármesterei a tagjai. A Tanács elnöke, a székhely település 
polgármestere. A Tag önkormányzatok a következık: 

− Algyı Nagyközség Önkormányzata 
− Deszk Község Önkormányzat 
− Dóc Község Önkormányzat 
− Domaszék Község Önkormányzat 
− Kübekháza Község Önkormányzat 
− Röszke Község Önkormányzat 
− Sándorfalva Város Önkormányzat 
− Szatymaz Község Önkormányzat 
− Szeged MJV Önkormányzat 
− Tiszasziget Község Önkormányzat 
− Újszentiván Község Önkormányzat 
− Zsombó Község Önkormányzat 

 
A Társulási ülésén a tag települések polgármesterei, valamint a Társulás intézményeinek vezetıi 
vesznek részt. A polgármesterek egyenlı szavazati joggal vesznek részt az üléseken. A mőködéssel 
kapcsolatos elıterjesztéseket a Társulás bizottságai vitatják meg elsıként, és javaslatot tesznek a 
Polgármesterek Tanácsának. A Társulásban mőködı bizottságok: Humán Bizottság, Szociális 
Bizottság, Oktatási Bizottság, Pénzügyi Bizottság.  
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I. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2006. évi tevékenysége 
 
A társulás bevétele a tagdíjból, a normatív támogatásokból és a pályázati forrásokból 
származó, vissza nem térítendı támogatásokból áll. A feladatát a többcélú társulás a 
munkaszervezetén – a többcélú társulás tagjai által alapított Szegedi Kistérség- és 
Gazdaságfejlesztési Kht-n - keresztül bonyolította le, feladat-ellátási szerzıdések keretében. A 
tevékenységet ellátó pedagógusok és egyéb szakemberek is ebben a szervezetben kerültek 
foglalkoztatásra. 
A társulás látja el a kistérségi településeken – Szeged kivételével –  a belsıellenırzési feladatokat, 
2005. január 01-tıl. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a szegedi kistérség 11 településén 
(Algyı, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, 
Újszentiván, Zsombó) , illetve Szeged városban az alábbi szakszolgálati feladatokat látta el: 
A Pedagógiai Szakszolgálat  keretében: 

-         gyógypedagógiai tanácsadás, 
-         korai fejlesztés és gondozás 
-         fejlesztı felkészítés, 
-         nevelési tanácsadás 
-         logopédiai ellátás 
-         pályaválasztási tanácsadás 
-         gyógytestnevelés 

 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2006. év beszámolója szerinti költségvetési adatok 

ezer forintban 

Megnevezés Elıirányzat Módosított 
elıirányzat 

 

Teljes év 
teljesítés 

Bevétel    
Elızı évi pénzmaradvány 8057 8057 8057 
Tagdíj 3000 3000 2.000 
Normatív támogatás 286057 167109 167109 
Területpolitikai Kormányzati Hivatal 
vidékfejlesztési menedzseri támogatás 2 
fı 

2333 2333 2333 

Országos Területfejlesztési Hivatal 3887 3887  
Területpolitikai Kormányzati Hivatal 2 fı 
menedzser támogatása 

  1400 

MTRFH munkaszervezet támogatása 
(2005.év-bıl) 

  2882 

Kamat bevétel 1012 2081 3972 
Központi támogatás – sportpálya 
felújításra 

 8000 8000 

Buszbeszerzés támogatása   13500 
Összesen: 
 

304346 194467 209253 

Kiadás    
Általános feladatokra mőködési célú 
pénzeszköz átadás 

40000 7711  

Egyéb mőködési célú kiadás 27268 0  
Pénzeszközátadás – Családsegítı 
Központot Fenntartó Önkormányzati 
Társulásnak – szociális feladatok 

15639 6454 6454 
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Pénzeszközátadás mőködési célú tám. – 
SZMJV Humán Szolgáltató Központ 

142165 60000 
 

60000 

Pénzeszközátadás - KHT feladat-ellátási 
szerzıdés keretében közoktatási feladatok 
ellátására 

39929 40530 40530 

Pénzeszközátadás - KHT feladat-ellátási 
szerzıdés keretében munkaszervezet 
támogatása 

3887 3887  

Pénzeszközátadás - KHT feladat-ellátási 
szerzıdés keretében 2 fı vidékfejlesztési 
menedzser alkalmazására 

5133 5133 2800 

Pénzeszközátadás - KHT feladat-ellátási 
szerzıdés keretében belsıellenırzési 
feladatokra  

7830 7920 7830 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás – 
kiadás önkormányzatoknak sportpálya 
felújításra  

0 8000 8000 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás – 
kiadás önkormányzatoknak sportpálya 
felújításra - önrész 

0 4000 4000 

Gépek, berendezések vásárlása 0 128 619 
Dologi kiadás 22495 23436 4203 
Bankköltség   7 
Összesen: 
 

304346 194467 134443 

 
A 2005/2006-os tanévben a kistérségi munkaszervezetben 12 fı dolgozott munkaviszonyban, 
ezen létszámból 2 fı gyógypedagógiai asszisztens részmunkaidıben, 4 fı dolgozott fıállás 
mellett további jogviszonyban, megbízásban (2 fı logopédus és 2 fı gyógypedagógus), illetıleg 
a szervezet 17 fı-vel kötött vállalkozási jellegő szerzıdést további tevékenységek ellátására 
(logopédia, gyógypedagógia, jogi tevékenység, pályaválasztási tanácsadás.), ez a létszám a 
logopédiai és a gyógypedagógiai esetek száma növekedése, valamint a speciális helyzetek 
kezelése szükségessége miatt nıtt. 
A munkatársak jelentıs hányada a 2006. évben is ún. utazó pedagógus, logopédus, fejlesztı 
pedagógus, stb. a kistérségi iroda közvetlen létszáma, az ügyvezetı igazgatóval együtt 6 fı, a 
foglalkoztatásra munkaviszony keretében, továbbá megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban kerül 
sor. 

A 2006. évi átlagos állományi létszám: 24 fı volt, ebbıl részmunkaidıs, 5 fı volt, a Kht-val 
kötött megbízási jogviszonyban látta el tevékenységét 2 fı, vállalkozási jellegő jogviszonyban 
11 fı. 
 
Az együttmőködés elsı területe a települések között a belsı ellenırzés volt, 2005. január 01. napjától 
a kistérség településein az ellenırzési feladatokat függetlenített belsı ellenır útján a Szeged 
Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban 
Kht., majd jogutódja) keretében látja el, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és a Kht. (majd 
nonprofit kft.) által kötött feladat-ellátási szerzıdés szerint, ami ma is eredményesen mőködik.  
A munkaszervezetben dolgozott a 2006. évben a 2 fı vidékfejlesztési menedzser, kiknek 
foglalkoztatásához pályázat útján nyert pénzeszköz állt rendelkezésre. A vidékfejlesztési menedzseri 
feladatok ellátása körében a pályázati tanácsadás a legfontosabb feladatuk a települések részére, 
emellett a kistérségi pályázatok elkészítése. 
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A Munkaügyi Központ támogatásával 2 fı pályázati tanácsadót alkalmazott a Kht., akik a Panel 
Programban tevékenykednek, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgoztak. A 
közoktatási feladatok ellátása kapcsán, a Kht. állt jogviszonyban a pedagógusokkal, akik ellátták a 
pedagógiai szakszolgálati feladatokat a kistérség településein. A Kht. a Pedagógiai Szakszolgálat 
 feladatainak ellátásához  magas szakmai felkészültségő pedagógusokat alkalmazott. 
A fejlesztı pedagógusunk a kistérség óvodáiban teljesített szőrı és fejlesztı szolgálatot. A 
gyógypedagógusaink egy kivételével mindannyian óvodákban dolgoztak. Munkájukat asszisztensek 
segítették.  A logopédusok – egy kivételével mindannyian a kistérség községeinek iskoláiban és 
óvodáiban dolgoztak. Nagy könnyebbséget jelentve a szülık, és gyermekek életében - felkeresik az 
intézményeket, ahol az egyes tanulói  igényeknek megfelelıen szervezik a foglalkozásokat. A 
logopédiai óvodai nevelés különösen fontos olyan életkorban  lévı tanulók számára, akik még nem 
kezdték el az általános iskolát, hiszen a helyes kiejtés-beszéd tanulása lehetıvé teszi számukra a 
korrekt anyanyelv-használatot.  
Új szolgálatot indított be 2005-ben a kistérség a pályaválasztási tanácsadó személyében. A végzıs, 8. 
osztályosok eligazításában és felkészítésében nagy szerep van munkatársunknak, hiszen az állandó 
és rapszodikusan változó munkaerı-piaci helyzet fokozott adaptációt igényel a leendı 
munkavállalók részérıl is. A statisztikák szerint az elmúlt években jelentısen romlott a tanulók 
fizikai állapota, sok diák gerincproblémákkal küzdik. Éppen ezért indította el a kistérségi szervezet a 
gyógytestnevelés foglalkozást a kistérség községeiben. Gyógytestnevelınk beosztott órarend szerint 
látogatta az iskolákat, a felmért igények alapján, az egyeztetett tanrend szerint.  
 
A kistérségi szervezet fogta össze az NFT II. 2007-013 közötti idıszak tervezését és elkészítette a 
szükséges helyzetelemzéseket, a különféle koncepciókat. 
 
A 2006. évben a kistérségi vidékfejlesztési menedzserek – 2 fı – is a kistérségi munkaszervezetben 
került foglalkoztatásra, de jogviszonyuk 2006. december 31. napjával megszőnt, ellátták a 
települések és a lakosság számára a pályázati tanácsadást, valamint elkészítették a kistérségi 
pályázatokat, valamint közremőködtek a települések pályázatainak elkészítésében, segítséget 
nyújtottak a települési szakértık részére. 
 
A tárgyi feltételrendszer megteremtéséhez a többcélú társulás által átadott eszközök állnak a Kht. 
rendelkezésre. A Szegedi Kistérség honlapjának aktualizálásában is – www.kisterseg-szegedi.hu – is 
aktívan közremőködik a kistérségi iroda valamennyi munkatársa, elkészült már a nyilvános része a 
honlapnak, már mőködik, jelenleg fejlesztés alatt áll a belsı intranetes rendszer.  
 
A SZMJV –al kötött megállapodás alapján 2006. augusztus 01. napjával a Nevelési Tanácsadó és a 
Logopédiai Intézet hatékonyabb mőködése érdekében a Kht-hoz történı átszervezése megtörtént, 
természetesen a feladat átvételéhez a megfelelı források biztosítása mellett Szeged Város részérıl. 
 
A feladatokat oly módon tekintettük át a tanév megkezdése elıtt, figyelemmel a gyermeklétszám 
változására, hogy 2006. szeptember 01-tıl a pedagógiai szakszolgálati feladatok területén 
elsıdlegesen fıállású munkaviszonyban lévı munkatársakkal lássuk el a feladatokat, figyelemmel a 
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet átszervezésére is. 
 
A jelenlegi kistérségi szervezeti felépítést, valamint a Szegedi Kistérség térképét az elıterjesztés 
melléklete tartalmazza. 
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II. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2007.  évi tevékenysége  

 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban Társulás) fenntartói felügyeleti jogkörrel 
rendelkezı önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek teljes jogkörrel rendelkezı önállóan 
gazdálkodó intézményei  
2007. január 1-tıl: 

- Humán Szolgáltató Központ 
- Szociális Szolgáltató Központ 

2007. július 1-tıl 
- SZKTT Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata 

 
Feladatellátásának jellemzıi: 
A Társulás feladatainak ellátását önállóan gazdálkodó intézményein keresztül biztosítja a csatlakozó 
településeken, az intézmények által ellátott feladatok a következık: 
- Közoktatási feladatellátás, mely az általános iskolák, óvodák, középiskolák mőködési feladatainak 
ellátását jelenti. 
- Közoktatási szakszolgálati feladatellátás, amely a logopédia, gyógytestnevelés, nevelési 
tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadó, fejlesztı felkészítés feladatainak ellátását foglalja magába. 
- Szociális intézményi feladatok ellátása, a hajléktalanok átmeneti szállásának mőködtetését jelenti. 
- Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása, a szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos és demens személyek nappali 
intézményének és nappali melegedı mőködtetését jelenti. 
- Gyermekjóléti alapellátási feladatok a gyermekjóléti szolgálat mőködtetését biztosítja. 
- Belsı ellenırzési feladatok ellátása. 
A Társulás alapvetı feladatai közé tartoznak a következık: 
- szervezeti keret biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat és együttmőködési rendszerében 
- a társult településeken összehangolt fejlesztés közös területfejlesztési programok kialakítása és a 
fejlesztések megvalósítása, valamin az önkormányzati feladatok közös ellátása 
- az önkormányzati feladat és közszolgáltatási rendszer közös illetve térségi rendszerének 
kialakítása, szervezése, mőködtetése, fejlesztése, térségi feladatellátása 
- egyes ágazati feladatok közös szervezése ellátása ágazati feladatellátás 
- a feladatellátás feltétel és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése 
- térségfejlesztés, területfejlesztés és település fejlesztés összehangolása, programozási és tervezési 
tevékenység. 
 
2007. évben bekövetkezett feladat változások: 

 
A Társulás 2007. január 1-tıl a SZKTT Humán Szolgáltató Központ és a SZKTT Szociális 
Szolgáltató Központ önállóan gazdálkodó intézményein keresztül biztosítja szociális feladatellátását. 
A szakszolgálati feladatellátása munkaszervezetében történt, majd 2007. július 1-tıl a 
gyógytestnevelés kivételével átkerült a Közoktatási Intézményhez. A Társulás feladatellátása 
évközben jelentısen bıvült a Közoktatási Intézmény megalakulásával, amely közoktatási és 
szakszolgálati feladatok ellátását 2007. július 1-tıl  biztosítja. 

 
Bevételek és kiadások alakulása 2007. évben: 

   eft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat Teljesítés 

        
Intézményi mőködési 
bevételek 19 915 25 035 23 781 
Költségvetési támogatások  1 205 321 1 247 718 1 247 718 
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Támogatásértékő bevételek  0 406 024 351 330 
Elızı évi pénzmaradvány 
igénybevétele 30 667 74 808 74 808 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 255 903 1 753 585 1 697 637 
        
Dologi kiadás 35 183 23 198 22 148 
Egyéb folyó kiadás 0 1 500 31 
Felügyelet alá tartozó 
költségvetési szervek 
mőködési támogatása 732 532 1 479 356 1 431 176 
Támogatásértékő mők. 
Kiadás 375 525 80 660 44 680 
Mőködési célú pénzeszköz 
átadás 71 171 90 453 71 673 
Pénzforgalom nélküli 
kiadások 27 992 0 0 
Mőködési kiadások összesen 1 242 403 1 675 167 1 569 708 
        
Felújítás 0 8 987 8 922 
Beruházás 13 500 45 350 35 959 
Felügyelet alá tartozó 
költségvetési szervek 
felhalmozási támogatása 0 24 081 24 081 
Felügyelet alá tartozó 
költségvetési szervek 
felhalmozási támogatása       
Felhalmozási kiadás összesen 13 500 78 418 68 962 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 255 903 1 753 585 1 638 670 

 
Intézményi mőködési bevételek: 
2007. évi bevételek összege módosított elıirányzat szerint 25.035 eft, mely bevételi elıirányzat 
94,5%-os teljesítést mutat. Az intézményi bevételek tartalmazzák a bérleti díj bevételeket, 
önkormányzatok által fizetett tagdíjak, kamatbevételek összegét. 
Költségvetési támogatások: 
A költségvetési támogatások összege 2007. évben 1.247.718 eft, melybıl 2007. évi költségvetési 
törvény 3. számú melléklete alapján megkapott normatív állami hozzájárulás összege 834.298 eft, 8. 
számú melléklet alapján kapott támogatás 7.432 eft, többcélú kistérségi társulások 8. számú 
melléklet szerinti támogatása 329.791 eft, központosított elıirányzat szerinti támogatás összege 
76.197 eft. A központosított elıirányzat a 13. havi illetményre folyósított támogatást és pályázati 
támogatások összegét tartalmazza. 
Támogatásértékő bevétel: 
A támogatásértékő bevétel módosított elıirányzata 406.024 eft, mely elıirányzat teljesítése 86,5%-
os. A támogatásértékő bevétel  6.259 eft pályázati pénzbıl, 344.884 eft közoktatási feladatokhoz 
történı önkormányzati hozzájárulásból, 187 eft Tb alaptól átvett támogatásból áll. 
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele: 
2007. évi költségvetésben eredeti elıirányzatban tervezésre került 30.667 eft, pénzmaradvány 
felhasználás. A 2006. évi pénzmaradvány összegének teljes felhasználása megtörtént, melynek 
összege 74.808 eft. 
Személyi juttatások és járulékai kiadása: 
A Társulásnál személyi juttatás és munkaadókat terhelı járulék kiadása nem jelentkezik, mert a 
foglalkoztatás a Társulás munkaszervezetében történik. 
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Dologi kiadások: 
A dologi kiadások 2007. évi módosított elıirányzata 23.198 eft, melynek teljesítése 95,4%-os. A 
dologi kiadások tartalmazzák az irodaszer nyomtatvány beszerzés, könyv beszerzés, folyóirat 
beszerzés, kis értékő tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatási kiadások értékét. 
Egyéb folyókiadások: 
Az egyéb folyó kiadások összege módosított elıirányzat szerint 1.500 eft, melynek teljesítése 31 eft, 
ez az összeg tartalmazza a kamatkiadások, tanfolyamdíjak, egyéb díjak befizetésének összegét. 
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása: 
A Társulás intézményeinek mőködésére folyósított támogatás összegét tartalmazza, a támogatás 
2007. évi módosított elıirányzata 1.479.356 eft, melynek teljesítése 96,7%-os. Az intézményeinknek 
folyósított támogatás összege a Társulás által igényelt normatíva és az önkormányzati 
hozzájárulások továbbutalásából áll. 
Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 
A pénzeszköz átadás összege módosított elıirányzat szerint 90.453 eft, a pénzeszköz átadás 79,2%-
os teljesítést mutat. A mőködési célú pénzeszköz átadás a munkaszervezetben ellátott feladatok 
kiadásainak fedezetét biztosítja. 
Felújítás: 
A felújítás kiadása a kistérségi iroda teljes felújításának költségét tartalmazza, melynek összege 
8.922 eft. 
Beruházás: 
A beruházások értéke 2007. évben 35.959 eft, mely tartalmazza a kistérségi iroda mőködéséhez 
szükséges gépek berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzésének kiadásait, közösségi busz 
beszerzés kiadásait. A busz beszerzés egyrészt 2006-ban megkapott pályázati pénzbıl másrészt 
önerıbıl valósult meg. 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás módosított elıirányzat szerinti 2007. évi  
 bevételi fıösszege: 1.753.585 eft 
    kiadási fıösszege: 1.753.585 eft 

 
A vagyon változását a következı táblázat mutatja: 
 

Vagyon változás 
  eft-ban

Megnevezés Elızı év Tárgy év 
      
Befektetett eszközök 18 167 52 365
Forgó eszközök 92 138 235 151
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 110 305 287 516
Saját tıke 18 167 108 141
Tartalékok összesen 74 808 58 967
Kötelezettségek 17 330 120 408
FORRÁSOK ÖSSZESEN 110 305 287 516

 
A befektetett eszközök értéke elızı évhez képest nıtt, ennek oka számítógépek vásárlásának, gépek 
berendezések, közösségi busz beszerzésének, iroda felújítás költségének aktiválása. 
A forgó eszközök között szerepel a záró pénzkészlet összege, aktív függı tételek, követelések 
állománya. A követelések között került kimutatásra a megállapodás alapján fizetendı 2007. évben 
nem teljesített önkormányzati hozzájárulások összege és a be nem fizetett tagdíjak összege.  A saját 
tıke növekedése az eszközök és források változásának eredménye. A költségvetési tartalék a 
módosított pénzmaradvány összegét tartalmazza. A kötelezettségek a szállítói tartozás összegét, és a 
2008. évi normatíva elıleg összegét mutatja. A társulásnak hitelállománya nincs. 
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A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye (a továbbiakban: intézmény) a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 4/2008. (I. 18.) PT. számú 
határozatával módosított, 58/2007. (X. 30.) PT. számú határozatával jóváhagyott Alapító Okirat 
szerint mőködı közös igazgatású közoktatási intézmény, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény alaptevékenységei: 

• Óvodai nevelés 
• Alapfokú oktatás 
• Általános középfokú oktatás 
• Oktatást kiegészítı tevékenység: pedagógiai szakszolgálat 
• A fentiekhez kapcsolódó gyermek- és felnıtt étkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása, 

sport, szabadidıs tevékenység 
• Az alaptevékenységen belül kiegészítı tevékenységek: felnıtt- és egyéb oktatás, oktatást 

kiegészítı tevékenység, bérbeadás, egyéb kiegészítı tevékenység. 
 
A kistérségi közoktatási intézményi feladatellátásban 2007. július 1-tıl Deszk, Dóc, Kübekháza, 
Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget és Újszentiván települések önkormányzatai vesznek 
részt. A feladatellátás a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és az önkormányzatok között létrejött 
együttmőködési megállapodásoknak megfelelıen történik az önkormányzatok tulajdonát képezı, 
használatra átadott ingó és ingatlan vagyon igénybevételével. 
Az intézmény szervezeti struktúrája oly módon biztosítja a hatékony feladatellátást, hogy közben 
igazodik a területi tagozódáshoz. A tizennyolc tagintézmény részjogkörő költségvetési egységként 
mőködik. 
 
Intézményünkben mőködı tagintézmények alapításkor: 
Zoltánfy István Általános Iskola Deszk 
Móra Ferenc Csicsergı Óvoda Deszk 
Dóci Általános Iskola Dóc 
Dóci Óvoda Dóc 
Határkı Általános Iskola Kübekháza 
Százszorszép Óvoda Kübekháza 
Pallavicini Sándor Általános Iskola Sándorfalva 
Pipacs Óvoda Sándorfalva 
Szatymazi Általános Iskola Szatymaz 
Szatymazi Óvoda Szatymaz 
Eötvös József Egységes Gimnázium Szeged 
Kossuth Lajos Általános Iskola Szeged 
Sólyom utcai Óvoda és Általános Iskola Szeged 
Pedagógiai Szakszolgálat Szeged 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tiszasziget 
Tiszaszigeti Óvoda Tiszasziget 
Újszentiváni Általános Iskola Újszentiván 
Újszentiváni Óvoda Újszentiván  
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III. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi tevékenysége: 
 
Feladat változások: 
A társulás a SZKTT Humán Szolgáltató Központ és a SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 
önállóan gazdálkodó intézményein keresztül biztosítja szociális feladatellátását. 2007. július 1-tıl a 
megalakult SZKTT Közoktatási Intézményén keresztül látja el a közoktatási feladatokat. 
Közoktatási feladatellátás: 
A feladatellátást önállóan gazdálkodó intézményén keresztül biztosítja. A szakszolgálati feladat 
ellátása is az intézményen keresztül történt a csatlakozó települések tagintézményeiben. A 
közoktatási intézményhez nem tartozó településeken a Társulás munkaszervezete biztosította az 
ellátást. Elızı évhez hasonlóan 2008. évben is a gyógytestnevelési feladatellátása a 
munkaszervezeten keresztül történt. 2008. április 1-tıl a feladatellátás bıvült az intézményen belül 
mőködı Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság tevékenységével. Az 
intézményen belüli változás történt 2008. szeptember 1-tıl Kübekházán megszőnt a Határkı Iskola 
mőködtetése, a kübekházi gyerekek oktatását a Szeged-Szıreg Kossuth Lajos Általános Iskola 
biztosítja. A többi feladatok tekintetében változás nem történt. 
Szociális feladat: 
A szociális feladatok 2008. évben nem bıvültek. A településeken történı feladatellátásban történt 
változás intézményeinknél. A Szociális Szolgáltató Központnál 2008. augusztus 1-tıl Kübekháza 
csatlakozott az idıskorúak nappali ellátásának feladatához. A Humán Szolgáltató Központnál 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatához csatlakozott Domaszék és Szatymaz. Házi 
segítségnyújtáshoz Dóc, Zsombó, Domaszék, Szatymaz. Szociális étkezéshez Dóc, Zsombó, 
Domaszék, Szatymaz. Idıskorúak nappali ellátásához Szatymaz, tanyagondnoki szolgálat 
feladatához Dóc, Domaszék, Szatymaz. 

 
Bevételek és kiadások alakulása 2008. évben: 

   e Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat Teljesítés 

        
Intézményi mőködési 
bevételek 5 000 10 958 10 959 
Költségvetési támogatások  1 952 056 2 194 124 2 194 124 
Támogatásértékő mőködési 
bevételek  870 161 780 846 680 660 
Támogatásértékő 
felhalmozási bevétel  103 705 103 705 
Elızı évi elıirányzat 
maradvány pénzmaradvány 
átvétel   58 081 
Pénzforgalom nélküli 
bevétel   120 815  120 815 
Költségvetési kiegészítések 
visszatérülések   30 616 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 2 827 217 3 210 448 3 198 960 

Dologi kiadás 22 200 37 033 37 022 
Egyéb folyó kiadások 0 592 592 
Felügyelet alá tartozó 
költségvetési szervek mők. 
támogatása 2 753 299 2 772 459 2 657 264 
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Támogatásértékő mőködési 
kiadások 11 930 28 625 28 625 
Mőködési célú pénzeszköz 
átadás 34 788 79 519 73 365 
Elızı évi pm ei. 
Maradvány átadás  48 180 48 180 
Pénzforgalom nélküli 
kiadás  111 000  
Mőködési kiadások 
összesen 2 822 217 3 077 408 2 845 048 
Felújítás 0 3 567 3 565 
Beruházás 5 000 115 388 114 093 
Felügyelet alá tartozó 
költésvetési szervek 
felhalmozási támogatása  14 085  

Felhalmozási kiadások 
összesen 5 000 133 040 117 658 
    
KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 827 217 3 210 448 2 962 706 

 
BEVÉTELEK 
Intézményi mőködési bevételek: 
2008. évi bevételek összege módosított elıirányzat szerint 10 958 E Ft, mely bevételi elıirányzat 
100,3%-os teljesítést mutat. Az intézményi bevételek tartalmazzák a  önkormányzatok által fizetett 
tagdíjak, a kamatbevételek, pályázattal összefüggı befizetett önkormányzati önerı összegét. 
Költségvetési támogatások: 
A költségvetési támogatások összege 2008. évben 2.194.124 E Ft, melybıl 2008. évi költségvetési 
törvény 3. számú melléklete alapján megkapott normatív állami hozzájárulás összege 1.474.370 E 
Ft. 8. számú melléklet alapján kapott támogatás 38.675 E Ft, többcélú kistérségi társulások 8. számú 
melléklet szerinti támogatása 454.317 E Ft, központosított elıirányzat szerinti támogatás összege 
134.232 E Ft. A központosított elıirányzat tartalmazza, a 2008. évi helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadás támogatását, melynek összege 51.777 E Ft, a közoktatási fejlesztési célok 
támogatását 10.140 E Ft, 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatását 72.315 E Ft értékben. 
Egyéb központi támogatások között szerepel a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi 
elszámolására kapott összege melynek érétke 60.825 E Ft  és az eseti kereset kiegészítés támogatása 
31.705 E Ft. 
Támogatásértékő mőködési bevétel: 
A támogatásértékő bevétel módosított elıirányzata 780.846 E Ft, mely elıirányzat teljesítése 87,2%-
os. A támogatásértékő bevételek tartalmazzák az önkormányzatok közoktatási és szociális 
feladatellátásra befizetett hozzájárulás összegét, a pályázati támogatásokra megkapott és az 
önkormányzatok pályázatokkal összefüggı befizetéseinek összegét. A feladatellátásra befizetett 
önkormányzati hozzájárulások összege módosított elıirányzat szerint 762.723 E Ft, melynek 
teljesítése 673.423 E Ft, ez 88,3%-os teljesítést mutat. Itt szerepel a 2007. évi elszámolás alapján 
befizetendı hozzájárulás összege is, melybıl 2008. évben teljesített befizetés 10.986 E Ft. A 
támogatásértékő mőködési bevételek között jelenik meg 2008. évben megkapott pályázati 
támogatások összege melynek értéke 6.917 E Ft. Ebbıl Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztériumtól  Aktív Életmód Program megvalósítására kapott támogatás 400 E Ft, Kistérségi 
Sport Program megvalósításának támogatása 1.094 E Ft,  Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól 
Sándorfalva Euro Velo nyomvonal tervezésére kapott támogatás 1.332 E Ft, Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium  munkaszervezet mőködésének támogatása 3.074 E Ft. Oktatási és Kulturális 
Minisztériumtól kapott érettségi vizsgák lebonyolítására kapott támogatás 1.017 E Ft. 
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Támogatásértékő felhalmozási bevétel: 
Módosított elıirányzat szerint 103.705 E Ft, mely összeg pályázati támogatást tartalmaz. A 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által megítélt Deszk Klárafalva külterületi szakaszának 
kerékpárút építésére megkapott összeget mutatja. 
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések: 
Teljesített összege 30.616 E Ft, mely a 2007. évi zárszámadás keretében elszámolt normatíva 
pótigényre megkapott összeget tartalmazza. 
Pénzforgalom nélküli bevételek: 
A pénzforgalom nélküli bevételek összege 120.815 E Ft, amely a 2007. évi pénzmaradvány 
rendezésének összegét mutatja.  
Elızı évi elıirányzat maradvány pénzmaradvány átvétel: 
2008. évi teljesítése 58.081 E Ft, amely az intézményekkel rendezett pénzmaradvány elvonás 
összege. 
 
KIADÁSOK 
Személyi juttatások és járulékai kiadása: 
A Társulásnál személyi juttatás és munkaadókat terhelı járulék kiadása nem jelentkezik, mert a 
foglalkoztatás a Társulás munkaszervezeténél történik. 
Dologi kiadások: 
A dologi kiadások 2008 évi módosított elıirányzata 37.033  E Ft, melynek teljesítése 99,9 %-os. A 
dologi kiadások tartalmazzák az irodaszer nyomtatvány beszerzés, könyv beszerzés, folyóirat 
beszerzés, kis értékő tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatási kiadások értékét. 
Egyéb folyó kiadások: 
Az egyéb folyó kiadások összege módosított elıirányzat szerint 592 eft, melynek teljesítése 592 eft, 
ez az összeg tartalmazza a kamatkiadások, tanfolyamdíjak, egyéb díjak befizetésének összegét. 
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása: 
A Társulás intézményeinek mőködésére és felhalmozásra folyósított támogatás összegét tartalmazza, 
a mőködési támogatás 2008. évi módosított elıirányzata 2.772.452 E Ft, felhalmozási célú 14.085 E 
Ft, mely elıirányzatok teljesítése 95,4%-os. Az intézményeinknek folyósított támogatás összege a 
Társulás által igényelt normatíva és az önkormányzati hozzájárulások továbbutalásából áll. 
Támogatásértékő mőködési kiadás: 
Módosított elıirányzat szerint 28.625 E Ft, mely tartalmazza az önkormányzatokkal történı 
elszámolások alapján visszautalt összegeket ez 2008. évben 17.581 E Ft, az intézményi társulások 
részére átutalt normatíva összegét mely 10.584 E Ft. Az intézményi társulások részére többcélú 
társulás hívja le a 8. számú melléklet szerinti társulási normatívát és ezt továbbutalja az intézményi 
társulás székhely településének. Ebben az évben két intézményi társulás részére hívtunk le 
normatívát, Domaszék- Röszke 8.670 E Ft, Zsombó-Csólyospálos 1.914 E Ft. 
Mőködési célú pénzeszköz átadás: 
A pénzeszköz átadás összege módosított elıirányzat szerint 79.519 E Ft, a pénzeszköz átadás 92,2%-
os teljesítést mutat. A mőködési célú pénzeszköz átadás a munkaszervezet részére átadott 
pénzeszközök és a non-profit szervezetek támogatásának értékét mutatja.  
Felújítás: 
A felújítás kiadásának teljesítése 3.565 E Ft, amely a települések DAOP 421 pályázattal kapcsolatos 
iskola felújításainak tervezési költségeit tartalmazza.  
Beruházás: 
A beruházások értéke módosított elıirányzat szerint 115.388 E Ft, melynek teljesítése 114.093 E Ft. 
A beruházások között szerepel Net iskola adminisztrációs rendszer beszerzése, a Deszk külterületi 
kerékpárút építésének összege és a kistérségi iroda részére beszerzett számítástechnikai eszközök 
beszerzésének kiadásai.  

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás módosított elıirányzat szerinti 2008. évi  
 bevételi fıösszege: 3.210.448 eft 
    kiadási fıösszege: 3.210.448 eft 
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A vagyon változása 
 

  eft-ban
Megnevezés Elızı év Tárgy év 

      
Befektetett eszközök 52 365 148 573
Forgó eszközök 235 151 423 625
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 287 516 572 198
Sajáttıke 108 141 266 983
Tartalékok összesen 58 967 174 406
Kötelezettségek 120 408 130 809
FORRÁSOK ÖSSZESEN 287 516 572 198

 
A befektetett eszközök értéke elızı évhez képest nıtt, ennek oka számítástechnikai eszközök 
vásárlása és a pályázati támogatásból megvalósuló beruházások felújítások értéke. 2008. évi 
befejezetlen beruházások értéke 108.514 E Ft. Befejezetlen beruházások között került kimutatásra a 
DAOP pályázat keretében megvalósuló iskola felújítások beruházások elızetes tervezési kiadásai 
melynek összege Szeged-Szıreg Kossuth Lajos Általános Iskola 3.920E Ft, Deszk Zoltánfy István 
Általános Iskola  245 E Ft, Szatymaz Általános Iskola 600 E Ft. Befejezetlen beruházások között 
került kimutatásra Deszk kerékpárút építésének kiadása összege 103.749 E Ft. 
A forgó eszközök között szerepel a záró pénzkészlet összege, aktív függı és átfutó tételek , 
követelések állománya. A követelések között került kimutatásra a megállapodás alapján fizetendı 
2008. évben nem teljesített önkormányzati hozzájárulások összege. 2008. évi összes követelés 
118.510 E Ft, melybıl 2007. évi elszámolás alapján önkormányzatok fizetési kötelezettsége 18.224 
E Ft, 2008. évi módosított elıirányzat alapján 100.286 E Ft. A saját tıke növekedése az eszközök és 
források változásának eredménye. 
A költségvetési tartalék a módosított pénzmaradvány összegét tartalmazza. 
A kötelezettségek a szállítói tartozás összegét, és a 2009. évi normatíva elıleget, függı átfutó 
elszámolás értékét mutatja. 2008. évi szállítói tartozás 100 E Ft, normatíva elıleg 129.616 E Ft. 
2008. évi függı kiadások értéke 1.093 E Ft. A társulásnak hitelállománya nincs. 
 
 
IV. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi tevékenysége : 
 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban Társulás) fenntartói felügyeleti jogkörrel 
rendelkezı önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melynek teljes jogkörrel rendelkezı önállóan 
gazdálkodó intézményei  
2007. január 1-tıl 

• Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ  
• Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ  

2007. július 1-tıl 
• Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, 
Pedagógiai Szakszolgálata 

2009. január 1-tıl 
• Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete 2009. január 30-tól  
• Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 

2009. július 1-tıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása önállóan mőködı költségvetés szerve, 
melynek gazdálkodását SZKTT Közoktatási Intézmény látja el 
• Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és 
Rehabilitációs Bizottság  
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Feladatellátásának jellemzıi 
A Társulás feladatainak ellátását önállóan gazdálkodó intézményein keresztül biztosítja a csatlakozó 
településeken, az intézmények által ellátott feladatok a következık: 

• Közoktatási feladatellátás, mely az általános iskolák, óvodák, középiskolák mőködési 
feladatainak ellátását foglalja magába. 

• Közoktatási szakszolgálati feladatellátás, amely a logopédia, gyógytestnevelés, nevelési 
tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadó, fejlesztı felkészítés feladatait tartalmazza. 

• Szociális intézményi feladatok ellátása, a hajléktalanok átmeneti szállásának mőködtetését, 
idıskorúak ápolását gondozását jelenti. 

• Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása, a szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos és demens személyek 
nappali intézményének és nappali melegedı mőködtetését és pszichiátriai és 
szenvedélybetegek nappali intézményi feladatát foglalja magába. 

• Gyermekjóléti alapellátási feladatok a gyermekjóléti szolgálat mőködtetését biztosítja. 
Munkaszervezet által ellátott feladatok: 
2009. évben a Társulása munkaszervezeti feladatait a Szegedi Kistérség Gazdaságfejlesztési 
Nonprofit Kft. és Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete látta el. Ellátott feladatok az 
alábbiak: 

• Munkaszervezet mőködési tevékenysége 
• Belsı ellenırzési feladatok ellátása 
• Szakszolgálati feladat: gyógytestnevelés, logopédia 
• Pályázatok írása lebonyolítása 
• Fenntartói feladatok ellátása 
• Orvosi ügyeleti feladat 

A 2009. évi feladatellátás forrása a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2008. évi CII. törvény 3,5,8 
számú melléklete szerint meghatározott állami támogatások, intézményi sajátbevételek, a települések 
megállapodás alapján feladatellátásra befizetett hozzájárulásai, pályázati támogatások, OEP 
finanszírozás.  
A Társulás alapvetı feladatai közé tartoznak: 
- szervezeti keret biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat és együttmőködési rendszerében 
- a társult településeken összehangolt fejlesztés közös területfejlesztési programok kialakítása és a 
fejlesztések megvalósítása, valamin az önkormányzati feladatok közös ellátása 
- az önkormányzati feladat és közszolgáltatási rendszer közös illetve térségi rendszerének 
kialakítása, szervezése, mőködtetése, fejlesztése, térségi feladatellátása 
- egyes ágazati feladatok közös szervezése ellátása ágazati feladatellátás 
- a feladatellátás feltétel és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése 
- térségfejlesztés, területfejlesztés és település fejlesztés összehangolása, programozási és tervezési 
tevékenység 
 
2009. évben bekövetkezett feladat változások : 

 
A Társulás Humán Szolgáltató Központ és a Szociális Szolgáltató Központ önállóan gazdálkodó 
intézményein keresztül biztosítja szociális feladatellátását. 2007. július 1-tıl a megalakult 
Közoktatási Intézményen keresztül látja el a közoktatási feladatokat, 2009. január 30-tól átvett 
Egyesített Szociális Intézményben biztosítja az idısek fogyatékosok bentlakásos ellátását. 
Közoktatási feladat: 
A feladatellátást önállóan gazdálkodó intézményén keresztül biztosítja. A szakszolgálati feladat 
ellátása is az intézményen keresztül történt a csatlakozó települések tagintézményeiben. A 
közoktatási intézményhez nem tartozó településeken a Társulás munkaszervezete biztosította az 
ellátást. Elızı évhez hasonlóan 2009. évben is a gyógytestnevelési feladatellátása a 
munkaszervezeten keresztül történt. 2009. július 1-tıl a korábban Közoktatási Intézményben 
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mőködı Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság önálló intézménnyé 
alakult, melynek gazdálkodási feladatait továbbra is a Közoktatási Intézmény látja el.   
 
Az intézményen belüli a tagintézmények számában összességében változás nem történt. 2009. július 
1-tıl a Dóci Iskola tagintézmény megszőnt, és szintén ezzel a nappal Szeged Megyei Jogú Várostól 
átvettük a Weöres Sándor Iskola tagintézményt.  A többi feladatok tekintetében változás nem történt. 
Szociális feladat: 
A szociális feladatok 2009. évben bıvültek. 2009. január 1-tıl a Humán Szolgáltató Központon belül 
mőködik a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum. A Drogcentrum a szenvedélybetegek 
nappali ellátását 60 férıhellyel, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátását 10 
férıhellyel látja el.  2009. január 30-tól átvettük Szeged Megyei Jogú Várostól az Egyesített 
Szociális Intézményt. Az intézményben demens betegek bentlakásos ellátását, idısek általános és 
emeltszintő bentlakásos ellátását, idısek gondozását biztosítják összesen 460 férıhellyel. 
 

 
Társulási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009. évben 

   E Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat Teljesítés 

     
Intézményi mőködési 
bevételek 5 000 26 347 25 848 
Költségvetési támogatások  2 011 096 2 555 953 2 555 953 
Támogatásértékő mőködési 
bevételek  728 574 998 667 1 008 966 
Támogatásértékő 
felhalmozási bevétel 901 675 562 813 562 811 
Elızı évi költségvetési 
kiegészítések, 
visszatérülések   9 049 
Támogatási kölcsön 
igénybevétele  19 459 19 459 
Elızı évi elıirányzat 
maradvány pénzmaradvány 
átvétel   137 765 
Pénzforgalom nélküli 
bevétel 20 000 294 371 321 220 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 3 666 345 4 457 610 4 641 071 

Személyi juttatások  2 939 2 938 
Munkaadókat terhelı 
járulékok  718 717 

    

Megnevezés 
Eredeti 

elıirányzat 
Módosított 
elıirányzat Teljesítés 

Dologi kiadás 36 589 120 595 106 743 
Egyéb folyó kiadások 20 000 22 578 22 474 
Felügyelet alá tartozó 
költségvetési szervek mők. 
támogatása 2 603 362 3 285 120 3 180 864 
Támogatásértékő mőködési 43 341 87 289 86 745 
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kiadások 
Mőködési célú pénzeszköz 
átadás 40 342 79 979 72 106 
Pénzforgalom nélküli 
kiadás 18 736 21 533  
Elızı évi mőködési célú 
pénzmaradvány  átadás  129 280 129 280 
Mőködési kiadások 
összesen 2 762 370 3 750 031 3 601 867 
Felújítás  604 602 454 107 
Beruházás 903 975 102 977 66 783 

Felhalmozási kiadások 
összesen 903 975 707 579 520 890 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 666 345 4 457 610 4 122 757 
 
BEVÉTELEK 
Intézményi mőködési bevételek: 
2009. évi bevételek összege módosított elıirányzat szerint 26.347 E Ft, mely bevételi elıirányzat 
98,1%-os teljesítést mutat. Az intézményi bevételek tartalmazzák az önkormányzatok által fizetett 
tagdíjak, a kamatbevételek és az idısek bentlakásos ellátásához kapcsolódó egyszeri hozzájárulás 
20%-nak fenntartói bevételét, melyet az intézmény utal a fenntartó részére. 2009. évben egyszeri 
hozzájáruláshoz kapcsolódó befizetés 5.000 E Ft volt, mely összeget a Társulás céltartalékba 
elkülönített. A települések tagdíj befizetései tervezett elıirányzat szerint 3.000 E Ft, teljesítése 2.500 
E Ft. 
Költségvetési támogatások: 
A költségvetési támogatások összege 2009. évben 2.555.953 E Ft, melybıl 2009. évi költségvetési 
törvény 3. számú melléklete alapján megkapott normatív állami hozzájárulás összege 1.793.080 E 
Ft. 8. számú melléklet alapján kapott kiegészítı támogatás 38.859 E Ft, többcélú kistérségi 
társulások 8. számú melléklet szerinti támogatása 559.412 E Ft, központosított elıirányzat szerinti 
támogatás összege 164.602 E Ft. A központosított elıirányzat tartalmazza, a 2009. évi helyi 
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatását, melynek összege 43.978 E Ft, a 
közoktatási fejlesztési célok támogatását 4.420 E Ft, érettségi vizsgák lebonyolításának támogatását 
1.818 E Ft, bölcsıdék oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének közösségi busz beszerzés 
támogatását 37.970 E Ft, 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatását 76.416 E Ft értékben.  
Támogatásértékő mőködési bevételek: 
A támogatásértékő bevétel módosított elıirányzata 998.667 E Ft, mely elıirányzat teljesítése 
101,3%-os. A támogatásértékő bevételek tartalmazzák az önkormányzatok közoktatási és szociális 
feladatellátásra befizetett hozzájárulás összegét, a pályázati támogatásokra megkapott összegeket, 
orvosi ügyeleti feladatellátás OEP finanszírozását, Szociális Szolgáltató Központ részére 2010. 
évben tovább nem utalt OEP támogatás összegét. 
A feladatellátásra befizetett önkormányzati hozzájárulások összege módosított elıirányzat szerint 
878.503 E Ft, melynek teljesítése 888.335 E Ft. A teljesítés összege tartalmazza a 2008. évi 
elszámolásra befizetett hozzájárulások összegét is mely 14.500 E Ft. A támogatásértékő mőködési 
bevételek között jelenik meg 2009. évben megkapott mőködési célú pályázati támogatások összege 
is melynek értéke 1.852 E Ft. Ebbıl Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott munkaszervezet 
mőködésének támogatása 1.358 E Ft, SPO-08-08-05-49 2008. évi nyári tábor pályázat utólagos 
elszámolására kapott támogatás 494 E Ft. 
Támogatásértékő bevételek között szerepel Szeged Megyei Jogú Város által utalt Weöres Sándor 
Iskolához kapcsolódó esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések központosított támogatása, melynek 
összege 1.281 E Ft. 
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Felújítás: 
A felújítások módosított elıirányzata 604.402 E Ft, mely 454.107 E Ft-ra teljesült. A felújítások 
között jelenik meg a pályázatokhoz kapcsolódó megvalósított épület egyéb építmény felújításai. Itt 
jelennek meg a DAOP 421pályázathoz kapcsolódó települések iskola felújításával összefüggı 
kiadásai, DAOP 413 szociális épületek felújításhoz kapcsolódó kiadások, központosított 
támogatásból megvalósuló közoktatási intézmények felújítása egyaránt.  
 
Beruházás: 
A beruházások értéke módosított elıirányzat szerint 102.977 E Ft, melynek teljesítése 66.783 E Ft. A 
beruházások között szerepel KEOP 712 Szennyvíz beruházás pályázatával kapcsolatos kiadások, 
DAOP 413/B pályázathoz kapcsolódó bölcsıde építéshez kapcsolódó kiadás, a DAOP 421 iskola 
felújítás pályázathoz kapcsolódó eszköz beszerzések, a Társulás 2009. évi pályázathoz nem 
kapcsolódó beszerzéseinek összegei. 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása módosított elıirányzat szerinti 2009. évi  
 
 bevételi fıösszege: 4.457.610 E Ft 
    kiadási fıösszege: 4.457.610 E Ft 
 

A vagyon alakulása 
 

  e Ft - ban
Megnevezés Elızı év Tárgy év 

      
Befektetett eszközök 148 573 659 520
Forgó eszközök 423 625 552 501
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 572 198 1 212 021
Saját tıke 266 983 687 428
Tartalékok összesen 174 406 371 500
Kötelezettségek 130 809 153 093
FORRÁSOK ÖSSZESEN 572 198 1 212 021

 
A befektetett eszközök értéke elızı évhez képest nıtt, a 2009. évben megvalósult és folyamatban 
lévı beruházások és felújítások értékével. A beruházások jelentıs része pályázatokhoz kapcsolódó a 
társuláshoz tartozó településeken valósult meg.  
Befektetett eszközök között kerültek aktiválásra az alábbiak: 

• a bölcsıdék közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó 
Tiszaszigeten és Újszentivánon megvalósult iskola felújítások értéke 24.048 E Ft, 
melybıl Tiszasziget 6.573 E Ft, Újszentiván 17.475 E Ft., 

• a Társulás mőködéshez szüksége eszköz beszerzései fénymásoló beszerzése, 
számítógép beszerzés 2.193 E Ft, 

• Mentıszolgálat részére vásárolt defibrilátor 879 E Ft, 
• DAOP 321 iskolák felújítása pályázatokhoz kapcsolódó eszköz beszerzések a 

teleüléseken, Deszk Iskola 1.009 E Ft, Szatymaz Iskola 3.528 E Ft, Szeged Kossuth 
Iskola 5.717 E Ft. 

A befektetett eszközök között került kimutatásra befejezetlen beruházásoknál a folyamatban lévı 
pályázatokhoz kapcsolódó kiadások összege, a befejezetlen beruházások értéke 592.028 E Ft. A 
befejezetlen beruházások értéke tartalmazza a korábbi évek kiadásait is. Deszk kerékpárút 
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beruházása nem került aktiválásra, mert a projektet lezáró használatba vételi engedély folyamatban 
van. Befejezetlen beruházások között szerelnek az alábbi pályázatokhoz kapcsolódó kiadások: 
 

Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év Összesen 
DAOP 421-0146 Kossuth  1 200  2 720 206 381 210 301 
DAOP 421-0134 Deszk  245 99 867 100 112 
DAOP 421-0145  600 85 522 86 122 
DAOP 421-0147 Sándorfalva   20 779 20 779 
Deszk kerékpárút  103 748  103 748 
KEOP 712-0194 Szennyvíz 
beruházás 

  51 856 51 856 

DAOP 413-2008-0017   1109 1 109 
DAOP 413-2008-002-Röszke 
szociális intézmény felújítás 

  1 225 1 225 

DAOP 413 D 0019 Szeged-
Kálvária tér 

  4 896 4 896 

DAOP 413 D -0018 Újszentiván 
gondozóház felújítás 

  1 901 1 901 

DAOP 2009-413/B Szatymaz 
bölcsıde építés 

  1 600 1 600 

DAOP 413 C-2008-0019 
Domaszék bölcsıde 

  995 995 

DAOP 321-2009 Közösségi 
közlekedés 

  1 500 1 500 

DAOP 2009-413-09 Újszentiván 
iskola akadálymentesítés 

  196 196 

BEFEJEZETLEN 
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 

1 200 107 314 483 514 592 028 

 
 
V. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2010. I. félévi tevékenysége : 
 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 1-tıl a Humán Szolgáltató Központ, és 
Szociális Szolgáltató Központ fenntartói felügyeleti szerve. A Közoktatási Intézménye 2007. július 
1-jén alakult. 2009. január 30-tól a Társulás önállóan gazdálkodó intézményeinek köre bıvült a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményével. 
2010. I. félévben a társulási szintő költségvetési fıösszeg 5.575.626 E Ft-ról  6.289.733 E Ft-ra 
nıtt. A fıösszeg a központosított támogatások elıirányzatának növekedése, a pénzmaradvány 
módosítása, a megkapott pályázati támogatások következtében emelkedett. Társulás költségvetési 
fıösszege magába foglalja az önállóan gazdálkodó intézményei és a Társulási központ bevételi 
kiadási elıirányzatait. A központ elsı féléves módosított elıirányzata 5.263.284 E Ft, amely 
tartalmazza az önálló intézmények finanszírozását, pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat, orvosi 
ügyeleti ellátás kiadásait, a központ mőködtetéséhez kapcsolódó kiadásokat.   
Feladatellátás változása 
2010. I. félévében a szociális feladatban történt átszervezés. A Szociális Szolgáltató Központ és 
Humán Szolgáltató Központ által ellátott jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladata folyamatosan 
átalakul segélyhívó készülékek mőködtetésére. A készülékek mőködtetését a tárulás 
munkaszervezete folyamatosan veszi át az intézményektıl. 
A Humán Szolgáltató Központ Kálvária tér 8. számú telephelyén idısek nappali intézményi ellátása 
megszőnt, a fogyatékosok nappali intézményi ellátása 20 fırıl 24 fıre nıtt. 
Az utcai szociális munka feladata átadásra került 2010. február 1-tıl a Máltai Szeretet Szolgálatnak. 
Közoktatást érintıen elsı félévben feladatellátásban változás nem történt. 
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Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési fıösszege az alábbiak szerint alakult: 
 Humán Szolgáltató Központ 1.154.030 E Ft 
 Szociális Szolgáltató Központ 140.070 E Ft 
 Közoktatási Intézmény 2.007.350 E Ft 
 Egyesített Szociális Intézmény 925.073 E Ft 
 
 
Az intézmények mőködésüket saját bevételükbıl, pályázati támogatásokból, OEP finanszírozásból 
és felügyeleti szerv támogatásából tudták biztosítani az elsı félévben. A költségvetési fıösszeg 
minden intézmény esetében emelkedett, melynek oka a központosított támogatások miatti módosítás, 
a pénzmaradványhoz kapcsolódó elıirányzat módosítások, megkapott pályázati támogatások. 
A bevételi és kiadási elıirányzatok teljesítése Társulási szinten idıarányos alatti, a bevételek 41%-
os, a kiadások 42%-os teljesítést mutatnak. Az idıarányos alatti teljesítések oka a folyamatban lévı 
pályázatokhoz kapcsolódó beruházások. A várható pályázati bevételek tervezésre kerültek az 
ezekhez kapcsolódó teljesítések elsı félévben nem történtek meg, nagy részük második félévben 
jelentkezik. A mőködési kiadások teljesítése tárulási szinten idıarányos 50%-os. 
 
 

I.  Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2010. I. féléves fıösszegei alábbiak szerint 
alakultak: 

 
 Bevételek költségvetési fıösszege: 6.289.733 E Ft 
 Bevételek teljesítése: 2.606.196 E Ft  

 
 Kiadások költségvetési fıösszege: 6.289.733 E Ft 
 Kiadások teljesítése: 2.642.737 E Ft 

 

Intézményi mőködési bevételek: 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményi mőködési bevételeinek teljesítése 53%-os, az 
elsı félévi teljesítés 385.090 E Ft. Az elıirányzatot Többcélú Társulási központ 12.974 E Ft, Humán 
Szolgáltató Központ 116.880 E Ft, Szociális Szolgáltató Központ 8.635 E Ft, Egyesített Szociális 
Intézmény 189.415 E Ft, Közoktatási Intézmény 57.186 E Ft-ra teljesítette. Az intézményi mőködési 
bevételek kamatbevételbıl, térítési díjbevételébıl, továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 
bevételébıl, áfa bevételbıl, bérleti díj bevételekbıl, gondozási díj bevételekbıl, tagdíj bevételbıl 
származnak. A Többcélú Társulási Központ saját bevételei között jelenik meg a települések által 
befizetett tagdíjak összege, kamatbevételek, pályázatokhoz kapcsolódó dokumentáció bevétele, 
Egyesített Szociális Intézmény fenntartó részére utalt beköltözött lakó által befizetett egyszeri 
hozzájárulások összegének 20%- a. A települések által fizetendı tagdíjak tervezett elıirányzata 
3.000 E Ft, ebbıl az elsı félévben 250 E Ft teljesült. Egyszeri hozzájárulások összege 3.300 E Ft,  
 
Támogatások: 
A támogatások a normatíva bevételeket és központosított támogatásokat tartalmazzák. Az elsı 
félévben a normatíva bevételek éves elıirányzata összességében 11.309 E Ft-tal csökkent, a 
csökkenés a normatív állami hozzájárulásoknál jelentkezik. A módosítás Humán Szolgáltató 
Központhoz kapcsolódóan az áprilisi normatíva lemondás keretében történt. A normatíva lemondásra 
az idısek nappali ellátásában, utcai szociális munka feladatellátásában bekövetkezett változás miatt 
volt szükség. 
2010. évi normatív támogatások értéke módosított elıirányzat szerint összesen 2.200.075 E Ft, 
melybıl a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti normatív állami hozzájárulások összege 
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1.607.005 E Ft, 8. számú melléklet szerinti támogatások összege 593.069 E Ft ebbıl költségvetési 
törvény IV. pontja szerinti társulások támogatása 561.870 E Ft.   
 
A támogatások között szerepel a központosított elıirányzatok összege is, amely egyrészt a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset kiegészítésének támogatását, másrészt 
pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat tartalmaznak. A központosított támogatások elsı félévben 
168.505 E Ft-ra teljesültek, melybıl mőködési célú támogatás 127.975 E Ft, felhalmozási célú 
támogatás 40.530 E Ft. A mőködési célú központosított támogatások tartalmazzák a helyi szervezési 
intézkedések támogatását 5.778 E Ft, esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések támogatását 847 E Ft, 
Új Tudás Mőveltségi Program támogatását 456 E Ft és kereset kiegészítés támogatását 120.894 E Ft.  
A felhalmozási célú központosított támogatások pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket 
tartalmaznak, ebbıl Közoktatási Intézmények infrastrukturális fejlesztése-Szatymaz Óvoda felújítás 
17.950 E Ft, DAOP 2008-0012 Közösségi közlekedés eu önerı alapból kapott támogatása 1.048 E 
Ft, Kossuth Iskola eu önerı alap támogatása 10.182 E Ft, Deszk Iskola eu önerı alap támogatás 
7.488 E Ft, Szatymaz Iskola eu önerı alap 3.862 E Ft.  
 
Mőködési célú támogatásértékő bevételek: 
A támogatásértékő mőködési bevételek teljesítése idıarányos 49%-os. Az elsı féléves teljesítés 
594.882 E Ft, ebbıl Többcélú Társulás Központ 522.402 E Ft, Humán Szolgáltató Központ 61.667 E 
Ft, Szociális Szolgáltató Központ 3.176 E Ft, Közoktatási Intézmény 6.086 E Ft. Az intézményeknél 
az elıirányzat túlteljesített, ennek oka a megkapott pályázati támogatások. 
A támogatásértékő mőködési bevételek között jelennek meg a települések szociális és közoktatási 
feladatokra befizetett hozzájárulásai, a pályázati támogatások, OEP finanszírozások összegei. A 
költségvetésben meghatározottak szerint fizetendı önkormányzati hozzájárulások elıirányzatai a 
Többcélú Társulási Központnál jelentkeznek. A települések által fizetendı hozzájárulás 936.012 E 
Ft. Elsı félévben teljesített befizetés 438.992 E Ft, ebbıl 2009. évi elszámolásra történı befizetés 
17.607 E Ft.  
Ezen bevételek között szerepelnek az OEP által utalt támogatások melynek összege 80.038 E Ft, 
ebbıl házi orvosi ügyeleti ellátás 79.295 E Ft, egészségügyi tevékenységet folytató költségvetési 
szerveknél dolgozók kereset kiegészítésének támogatása 743 E Ft. A pályázatokhoz kapcsolódó 
bevételek elsı félévben 3.372 E Ft-ra teljesültek, itt szerepel a 2008. évi 08-05-05-50 számú nyári 
tábor pályázatra utólagosan megkapott támogatás, melynek értéke 302 E Ft, Dóc kerékpárút tervezés 
1.890 E Ft, munkaszervezet 2009. évi mőködési támogatása 1.180 E Ft. 
 

 
Bevételek és kiadások alakulása 2010. I. félévben: 

Adatok e Ft-ban 

Megnevezés 

Intézmény összesen 

eredeti 
elıirányzat 

módosított 
elıirányzat teljesítés 

teljesítés/ 
módosított 
elıirányzat 

(%) 
Személyi Juttatások 1 038 495 1 094 543   555 821        50,78 
Munkaadókat terhelı járulék   279 109   294 242   150 052        51,00 
Dologi kiadás   465 097   478 749   248 510        51,91 
Egyéb folyó kiadás    22 791    22 791     7 093        31,12 
Ellátottak juttatásai    18 760    18 760     2 535        13,51 
Felújítások -    33 000 - - 
Beruházások - -     1 444   
Támogatás értékő mőködési kiadás - -       107   
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Elızı évi elıirányzat maradvány -    65 265 - - 
INTÉZMÉNYI KIADÁS ÖSSZESEN 1 824 252 2 007 350   965 562        48,10 
Intézményi saját bevétel   102 029   102 029    57 186        56,05 
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 1 722 223 1 793 404   886 841        49,45 
Támogatás értékő bevételek - -     7 993   
Elızı évi elıirányzat maradvány -   111 917 -   
Pénzforgalom nélküli bevételek - - -   
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL ÖSSZESEN  1 824 252 2 007 350   952 020        47,43 

 
 
Összességében elmondható, hogy a személyi kiadásai megfelelnek az idıarányosan elvárható 
teljesítésnek, a dologi kiadások tekintetében pedig – az önkormányzatok elvárásainak megfelelıen – 
a lehetıségekhez képest igyekszünk takarékoskodni, amely a mutatókon látható, hogy többségében 
50% alatti értékek vannak. 

. 
A jelen elıterjesztéshez csatolt melléklet táblák tartalmazzák a többcélú kistérségi társulás 
bevételeinek, kiadásainak (1. tábla), a teljesített állami költségvetési támogatásainak alakulását 
a 2006-2010. évben (2. tábla), valamint a szakszolgálati feladat állami támogatását a 2006-2010. 
években (3. tábla). 
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AZ  EGYES  FELADATOK  ELLÁTÁSÁNAK  ÉRTÉKELÉSE 

 I. Belsıellenırzés 2006-2010 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2005. január 01-tıl látja el az Önkormányzatok, valamint 
Intézményeik - mely 43 költségvetési szervet foglalt magában -  belsı ellenırzési feladatait 1 fı 
belsı ellenırrel.  
A közoktatási, valamint a szociális feladatok társulásban történı ellátásával az intézményi struktúra 
átszervezıdött, így a belsı ellenır az ellenırzési feladatokat az új intézményekben ( Szociális 
Szolgáltató Központ, Többcélú Társulás Egységes Iskolája, Domaszék-Röszke, Zsombó- 
Csólyospálos Intézményi Társulások, valamint az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény) 
teljesíti.  
A Humán Szolgáltató Központ belsı ellenırzési feladatait 1 fı saját alkalmazott látja el.  
 
A belsı ellenırzés a település képviselı-testülete által elfogadott stratégiai terven, valamint az éves 
ellenırzési terv alapján történt.  
Az elmúlt években a Szegedi Kistérség Többcélú társulásának független   belsı ellenırzési feladatai  
kiterjedtek a: 

− a normatív állami támogatások felhasználásának szabályszerőségére,  
− a költségvetés tervezésének és végrehajtásának ellenırzésére, 
− az informatikai rendszerek mőködésével kapcsolatos nyilvántartásokra, szabályzatokra, 
− a pénzkezeléssel kapcsolatos dokumentumokra, szabályzatokra, 
− a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos dokumentumokra, szabályzatokra, 
− a mőködés és a gazdálkodás irányításának szervezettségének  ellenırzésére, 
− a gépjármővek  üzemeltetésének ellenırzésére, 
− a pénzkezelés ellenırzésére, 
− kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellenırzésére, 
− az  Önkormányzati vagyon nyilvántartásának ellenırzésére, 
− a pénzkezelés rendjének ellenırzésére, 
− a céljelleggel átadott pénzeszközök ellenırzésére, 
− a vagyongazdálkodás ellenırzésére, 
− a helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartások, elszámolások, hátralék behajtások 

célellenırzésére. 
 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Önálló Gazdálkodási 
jogkörrel rendelkezı Intézményének: 

− a normatív állami támogatások felhasználásának szabályszerőségére,  
− a pénzkezeléssel kapcsolatos dokumentumokra, szabályzatokra, 
− a költségvetés tervezésére, 
− a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos dokumentumokra, szabályzatokra. 

 
 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása  

− a  pénzkezelés ellenırzése 
 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és 
Szakszolgálata  Önálló Gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Intézményének: 
 

− a normatív állami támogatásainak elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenırzésére, 
− a  pénzkezelésének ellenırzésére, 
− a mőködés és a gazdálkodás irányításának szervezettségének  ellenırzésére, 
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Egyesített Szociális Intézmény Önálló Gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Intézményének: 

− az intézmény mőködésében szükséges szabályzatok megléte, belsı szabályozottság, FEUVE 
rendszer mőködésére 

− a 2009.évi költségvetés tervezésénél az elızı évi tény és terv adatok összevetésére, 
− a 2008.évi költségvetési beszámoló dokumentumokkal történı alátámasztása és annak 

valódiságának ellenırzésére, 
− a 2008.évi leltárnak felülvizsgálata, az esetleges eltérések okaira, 
− a pénzügyi-számviteli feladatok, házipénztár, bizonylati fegyelem ellenırzésére, 
− a rendelkezésre álló erıforrások, személyi, munkaügyi feladatok ellenırzésére, 
− az intézményben folyó karbantartási munkák anyagszükséglete, anyagelszámolás 

ellenırzésére, 
− gépkocsik kihasználtsága, üzemanyag elszámolás, menetlevelek ellenırzésére, 
− 2009.évi ellenırzések utóvizsgálata. 

 
A fenti ellenırzésekrıl belsı ellenırzési jelentés készült, valamint az ellenırzések fontosabb 
megállapításait a belsı ellenır a jegyzık részére megküldte az 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendelet - 
a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl – a12.§ (h), a 27.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a 31.§ 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen elkészített éves összefoglaló jelentésben. 
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II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS  
 
a.) SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
 

Elızmények: 
 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény jogelıdjének a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központjának 2006.01.01.-2010.06.30. idıszakra 
terjedı szakmai és pénzügyi helyzetelemzése az alábbi szempontok figyelembe vételével készült: 
 
Szakmai szempontok: 

• a vizsgált idıszakban a biztosított szolgáltatások/ellátások fejlesztésének irányvonalai 
(szociális alap- és szakosított szolgáltatások bıvítése). 

• a szolgáltatások/ellátások hatékony ellátását szolgáló humánerıforrások fejlesztésének 
irányvonalai. 

• a szolgáltatások/ellátások fejlesztését célzó pályázati források kihasználásának lehetıségei. 
• A szolgáltatások/ellátások kihasználtságának mutatószámainak változásai (férıhely, ellátotti 

szám, forgalmi mutatószámok).  
 
Pénzügyi szempontok:  

• Vizsgált idıszak kiadási elıirányzatainak változásai. 
• Vagyongazdálkodás kimutatásai. 
• Támogatási értékő bevételekbıl finanszírozott kiadások változásának alakulásai. 

 
A vizsgált idıszakban a szolgáltatások/ellátások fejlesztésének irányvonalai. 

 
1. Szeged Megyei Jogú Város és a statisztikai kistérséghez tartozó települések önkormányzatai 

2004. évben megalakították a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását. (Kistérségbe tartozó 
települések: Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, 
Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó). 

Intézményünk 2006. évben új feladatellátásokkal bıvült: 

• A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján 2006. évtıl az intézmény 
ellátja Zsombó és Dóc településen a házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekvédelmi 
szolgáltatás feladatait.  
• Megalakult a Gyermekjóléti Központ és Gyermekek Átmeneti Otthona. 
• Bevezetésre került a pszichiátriai betegek közösségi ellátása. 
2007. január 01. hatállyal létrejött a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató 
Központ, mint kistérségi fenntartású intézmény. Ellátott települések: Szeged, Domaszék, Dóc, 
Szatymaz, Zsombó.  

Település Lakosságszám (fı) 
Szeged 169.678 
Dóc 786 
Domaszék 4851 
Szatymaz 4593 
Zsombó 3375 
Összesen 183.383 



25 
 

                                   Ellátott települések lakosságszáma 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében 2008. évben Dóc, Domaszék, Szatymaz és 
Zsombó településeken összesen 80 készülékkel bıvítésre került a szolgáltatás.  

 
Módszertani szerepvállalásaink 2008. évben: 

• Regionális Szociális Módszertani Intézmény (gesztorszervezet – konzorciumi partnerségben 
ellátja a dél-alföldi régió szociális alap és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatait.  

• Családok Átmeneti Otthona – Gyermekek Átmeneti Otthona Regionális Módszertani feladatainak 
ellátása. 

Intézményben bekövetkezett változások 2010. évben: 

 
• Jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásának megszőntetése 2010. január 1.-jétıl. 
(Gazdaságossági szempontok alapján a fenntartó más szervezeti formában mőködteti a szolgáltatást).  

• Hajléktalan utcai gondozó szolgálat 2010. február 1.-jétıl átkerült a Máltai Szeretetszolgálathoz, 
kibıvítve, ezáltal a már mőködı 2 hajléktalan utcai gondozó szolgálatainak számát.  

• Idıskorúak Nappali ellátását biztosító telephely (Kálvária téri klub) megszőntetése, az alacsony 
számú ellátási igény miatt. (A fenntartó által biztosított feladatbıvítés a Fogyatékosok Nappali 
Intézményének férıhelyszámának növelése érdekében elnyert pályázat alapján – felújítás. A 40 
férıhelyes Idıskorúak Nappali Intézmény helyére a beruházással egy 30 férıhelyes Fogyatékosokat 
Ellátó Intézmény kerül kialakításra. Ezáltal a Fogyatékosok Nappali Intézményének férıhelyszáma 
az ellátotti igényekhez igazodva 20 fırıl 50 fı férıhelyre emelkedhet).  

2010. január 1.-jétıl biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások 

 
 
 
Település 

 
Szociális 

alapszolgáltatások 
 

 

 Szociális 
étkeztetés 

Házi 
segítség-
nyújtás 

 
Család-
segítés 

Közösségi 
ellátás 

Falu- és 
tanya-gondnok 

Nép-
konyha 

Szeged x x x X  x 
Dóc x x x  x  
Domaszék x x x  x  
Szatymaz x x x  x  
Zsombó x x x  x  

 
 
Település 

 
Nappali ellátások 

 

 

 Idısek 
Klubja 

Fogyatékosok 
Nappali 

Intézménye 

Szenvedélybetegek Nappali 
Intézménye 

Nappali 
Melegedı 

 

Szeged x x x X  
Dóc      
Domaszék      
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Szatymaz x     
Zsombó      
 
 
Település 

 
Szociális szakosított 

szolgáltatások 
 

 

 Éjjeli  
menedékhely 

Hajléktalanok  
átmeneti otthona 

Szenvedélybetegek  
átmeneti otthona 

 

Szeged x x x  
Dóc     
Domaszék     
Szatymaz     
Zsombó     
 

2010. január 1.-jétıl biztosított gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

 
 

Település 
 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatások 

 

 

  
Gyermekjóléti Központ 

 
Helyet
tes  
Szülı*  

 
Családok 
Átmeneti 
Otthona* 

 
Gyermek

ek  
Átmeneti 
Otthona* 

 
Bölc
sıde 

 
Védınıi 
Szolgálat 

 GY 
J 
SZ 

Kórházi 
Szoc. 

Munka 

Utcai 
szociális  
munka 

Kap-
csolat
tartá-

si 
ügye-

let 

     

Szeged x x x  x X                   x x   
Dóc x         
Domaszék x       x x 
Szatymaz x         
Zsombó x         

    *ellátási terület: Szeged, Dóc, Domaszék, Szatymaz, Zsombó. 
 

Egyéb kiegészítı tevékenység és megállapodás alapján ellátott feladatok 

 
• Városi Ruharaktár /kiegészítı tevékenység/ 
• Orvosi ügyelet /kiegészítı tevékenység/ 
• S.O.S. Lelkisegély Szolgálat /megállapodás alapján/ 
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Ellátotti számok alakulása a vizsgált idıszakban a szociális alap- és szakosított szolgáltatások 
tekintetében 

 
Szolgáltatás 

 

 
Település 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010. I. 

félév 
 

 
 

Étkeztetés 

Szeged 1289 1569 1650 1977 1737+3101 

 Dóc - 23 21 25 51 

 Domaszék - 35 25 24 24 

 Szatymaz - 65 65 87 119 

 Zsombó - 38 35 54 89 

 
 

Házi segítségnyújtás 

Szeged 701 660 475 488 504 

 Dóc 8 18 12 11 11 

 Domaszék - 44 27 13 14 

 Szatymaz - 68 32 18 18 

 Zsombó 42 38 25 21 25 

 
Jelzırendszeres házi 

segítségnyújtás 

Szeged 80 
készülék 

80 
készülék 

80 
készülék 

80 
készülék 

- 

 Dóc - 20 
készülék 

20 
készülék 

20 
készülék 

- 

 Domaszék - 20 
készülék 

20 
készülék 

20 
készülék 

- 

 Szatymaz - 20 
készülék 

20 
készülék 

20 
készülék 

- 

 Zsombó - 20 
készülék 

20 
készülék 

20 
készülék 

- 

 
Családsegítés 

Szeged 3797 4504 5877 6221 3021 

 Dóc 27 52 413 102 69 

 Domaszék - 263 163 183 116 

 Szatymaz - 93 193 265 110 

 Zsombó 32 156 196 219 104 

 
Közösségi ellátás 

pszichiátriai betegek 
részére 

Szeged 25 38 42 45 50 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Közösségi ellátás 

szenvedélybetegek 
részére 

Szeged - - - 12 64 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

                                                 
1
 �1737+310= otthonközeli ellátás (1737 fı1737+310= otthonközeli ellátás (1737 fı1737+310= otthonközeli ellátás (1737 fı1737+310= otthonközeli ellátás (1737 fı    szociális étkeztetésben részesült, 310 fı szociális étkeztetésben és házi szociális étkeztetésben részesült, 310 fı szociális étkeztetésben és házi szociális étkeztetésben részesült, 310 fı szociális étkeztetésben és házi szociális étkeztetésben részesült, 310 fı szociális étkeztetésben és házi 

segítségnyújtásban részesült)segítségnyújtásban részesült)segítségnyújtásban részesült)segítségnyújtásban részesült)    
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 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Falu- tanyagondnoki 

szolgálat 

Szeged - - - - - 

 Dóc - - 35 37 38 

 Domaszék - - 58 63 125 

 Szatymaz - - 72 84 102 

 Zsombó - - 37 45 35 

 
Népkonyha 

Szeged 150 150 150 150 150 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Utcai Szociális Munka 

Szeged 325 319 324 473 421 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Idısek Klubja 

Szeged 391 391 391 391 351 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - 20 20 20 20 

 Zsombó - - - - - 

 
Fogyatékosok Nappali 

Intézménye 

Szeged 20 20 20 20 20 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Szenvedélybetegek 

Nappali Intézménye 

Szeged - - - 118 135 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Nappali Melegedı 

Szeged 184 155 153 354 154 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Éjjeli Menedékhely 

Szeged 41 41 41 41 41 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Hajléktalanok Átmeneti 

Szeged 51 51 51 51 51 
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Otthona 
 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Szenvedélybetegek 
Átmeneti Otthona 

Szeged - - - 20 20 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Idényszállás 

Szeged 71 71 71 71 71 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
Külsı férıhely 

 
Szeged 

   
5 

   
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 Engedélyezett férıhelyek számát mutató adatsorok: jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
(készülékek száma), népkonyha, fogyatékosok nappali intézménye, idısek nappali ellátása, éjjeli 
menedékhely, hajléktalanok átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, idényszállás.  
 Hajléktalanok rehabilitációs célú lakóotthona (külsı férıhely) 2008. évben megszőnt.  
 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2009. december 31. napjával megszőnt.  
 Kiegészítı tevékenységként biztosított Hajléktalanok háziorvosi rendelıje 2009. évben 
megszőnt. Ellátotti számának alakulása:  

• 2006. évben: 492 fı. 

• 2007. évben: 512 fı. 

• 2008. évben: 560 fı. 

• 2009. évben: 679 fı. 

2009. évben a következı ellátásokkal bıvült az intézmény:  
• szenvedélybetegek közösségi ellátása,  

• szenvedélybetegek nappali ellátása,  

• szenvedélybetegek átmeneti otthona.  

• OEP finanszírozással: járóbeteg szakorvosi ellátás (14 óra/nap), + 10 fı 
férıhelyes szakellátás, orvosi ügyelet (volt Nyugdíjas Ház).  

• Megállapodás alapján: S.O.S. Lelkisegély Szolgálat.  
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Ellátotti számok alakulása a vizsgált idıszakban a gyermekvédelmi szolgáltatások 
vonatkozásában 

 
Szolgáltatás 

 

 
Település 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010. I. 

félév 
 

 
 

Gyermekjóléti  
Központ* 

Szeged 3466 2217 1476 1529 1584 

 Dóc 34 25 25 27 31 

 Domaszék - - 31 28 45 

 Szatymaz - - 28 32 32 

 Zsombó 31 23 40 39 39 

 
 

Helyettes Szülı 

Szeged 2 3 3 3 3 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
 

Gyermekek Átmeneti 
Otthona 

Szeged 12 12 12 12 12 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
 

Családok Átmeneti 
Otthona 

Szeged 18 24 25 25 25 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - - - - 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
 

Bölcsıde 

Szeged - - - - - 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - 9 10 14 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
 

Védınıi Szolgálat 

Szeged - - - - - 

 Dóc - - - - - 

 Domaszék - - 296 317 370 

 Szatymaz - - - - - 

 Zsombó - - - - - 

 
* Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai: Gyermekjóléti Szolgálat, Kórházi Szociális Munka, Utcai, lakótelepi 
szociális munka, Kapcsolattartási ügyelet. 
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Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona: engedélyezett férıhelyek számát 
jelöli. Bölcsıde és Védınıi Szolgálat: Domaszék településen, a Bölcsıde folyamatos fejlesztés alatt 
áll, a Védınıi Szolgálat – 1 szolgálat biztosított.  
 

 

Ellátotti számok alakulásának változása Szegeden és az ellátott településeken 

 A vizsgált idıszakban a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ 
keretein belül biztosított szolgáltatások/ellátások igénybevevıi száma fokozatos emelkedést mutat.
 A többcélú kistérségi társulás keretében biztosított szolgáltatások vonatkozásában elmondható, 
hogy nıtt a szolgáltatások területi lefedettsége, a szolgáltatáshoz való hozzáférés esélyei javultak.  

 
 

 
 

Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás ellátotti számának alakulása (Szeged + ellátott 
települések) 

 

 
 



 

32 
 

Családsegítı szolgáltatás és a Gyermekjóléti Központ ellátotti számának alakulása  
(Szeged+ellátott települések)

 

 
 

 

Közösségi ellátás ellátotti számának alakulása  
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Utcai szociális munka és a nappali melegedı ellátotti számának alakulása 
 

 
 
    Személyi feltételek alakulása: 

 
Személyi feltételek 

 

 
Település 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010. 

I. félév 
 

 
 

Szakmai létszám 

Szeged 160,5 156,5 162,875 163 183 
Dóc - 2 3 3 3 
Domaszék - - 14 14 14 
Szatymaz - - 9,5 9,5 10,5 
Zsombó - 4,5 4,5 4,5 5,5 

 
 
Gazdasági/technikai 

Szeged 35,5 33 31.62 32 30 
Dóc - - - - - 
Domaszék - - - - - 
Szatymaz - - - - - 
Zsombó - - - - - 

 
 

Összesen 

Szeged 196 189,5 194,495 195 213 
Dóc - 2 3 3 3 
Domaszék - - 14 14 14 
Szatymaz - - 9,5 9,5 10.5 
Zsombó - 4,5 4,5 4,5 5,5 

Átszervezés miatti 
létszámbıvülés 

Szeged - - - 272 9,53 
Szatymaz - - - 14 - 
Zsombó - - - 25 - 

Átszervezés miatti 
létszámleépítés 

Szeged - - - 7 fı 
szakmai  

- 

                                                 
2 2009. évben a Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum átvétele 
3 2009. évben a Tanyagondnoki szolgálat bıvülése. 
42009. évben a Tanyagondnoki szolgálat bıvülése. 
5 Utcai szociális munka megszőnésével 3 fı, nyugdíjas munkavállalók leépítésével 3,25 fı, technikai létszám 

leépítésével 3,25 fı.  
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2 fı 
technikai 

Zsombó   - - - 1 szakmai - 
       

               
Kistérség összesen: 

 

   
- 

  
 196 

  
225.495 

   
246 

 
236,5 

 

 
Közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók (havi átlag): 

• 2006. évben:  51 fı 

• 2007. évben:  33 fı 
• 2008. évben:  12 fı 

• 2009. évben:  55 fı 
• 2010. I. félév:  111 fı 

 
 

kék: 
szakmai 
létszám            
piros: 

gazdasági/te
chnikai 
létszám 

Személyi feltételek alakulása (Szeged+ellátott települések) 
 
 

Vizsgált idıszak kiadási elıirányzatainak változásai: (adatok: eFt-ban) 

 
Megnevezés 2006 2007 2008 2009 2010. I. 

félév 
Személyi juttatás 
 

379417 391455 463358 565593 297454 

Munkaadókat terhelı járulék 
 

116652 121113 142667 154993 71977 

Dologi kiadás 
 

239761 284481 368034 449017 253430 

Egyéb folyó kiadás 
 

2810 3812 4043 7037 - 

Kamat kiadás 
 

3 21 6 8 - 

Ellátottak juttatásai 796 1339 1533 539 - 

160,5

163

193,875

214

206,5

35,5

33

31,62

32

30

0 50 100 150 200 250 300

2006

2007

2008

2009

2010. I. félév
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Felújítási kiadások 
 

1661 11545 - 219 - 

Beruházási kiadások 
 

7408 1489 1325 2678 2072 

ÖSSZESEN 
 

748.508 815.255 980.966 1.180.084 629.997 

 
 
 

 
 

Kiadási elıirányzatok változásai (személyi+járulék+dologi kiadások tekintetében) 
  
 

Az intézmény bevételeinek alakulása: (adatok eFt-ban) 

 
Megnevezés 2006 2007 2008 2009 2010. I. 

félév 
Intézményi térítési díjbevétel 
 

75849 70483 70186 93635 45634 

Intézményi egyéb bevétel 
 

16563 18854 14740 70884 41063 

Támogatási értékő bevétel 
 

35303 16578 29029 52098 16953 

Támogatási értékő bevétel TB alapoktól 
 

8031 8020 16245 72024 40421 

ÁFA bevétel 
 

11516 22824 16797 33570 27441 

ÖSSZESEN 
 

147.262 136.759 146.997 322.211 171.512 
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Intézmény bevételeinek alakulása (térítési díjbevétel) 
 
 
 

 
 

Intézmény bevételeinek alakulása (pályázatok) 
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 Intézmény bevételeinek alakulása (OEP finanszírozás) 
 
 
 

   
 

Intézmény bevételeinek alakulása (Áfa bevétel) 
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Intézmény bevételeinek alakulása 
 
 

Vagyongazdálkodás kimutatásai: (adatok eFt-ban) 

 2006 2007 2008 2009 2010. I. 
félév 

 
Induló 
vagyon 
(bruttó) 

Épület 479885 488004 488886 606851 615713 
Építmény 2533 2532 6456 6456 7383 
Föld 134185 131589 209796 209796 209796 
Összes 616603 622116 823103 823103 832893 

 
Változások 

Felújítás 
(pályázat) 

1661 - - - - 
 

Felújítás 
(ök-i forrás) 

24073 12426 114105 9789 - 

Összes 25734 12426 114105 9789 - 
 
Év végi 
vagyon 

Épület 488005 500431 560491 615713 615713 
Építmény 2533 2532 3366 7383 7383 
Föld  131579 131579 173246 20796 209796 
Összes 622117 634543 737103 832893 832893 
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A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartója 2009. január 30-tól a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása. 

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Szeged városában az alább 
felsorolt székhelyén és három telephelyén, a Szt.-nek megfelelıen – elsısorban – a nyugdíjkorhatárt 
betöltött személyek ápolását, gondozását, valamint egészségügyi ellátását végzi: 
 

Szeged, Kálvária sgt. 45.  - Idısek Otthona 
Szeged, Alsókikötı sor 13. - Idısek Otthona 
Szeged, Acél utca 1.  - Idısek Otthona 
Szeged, Kálvária sgt. 47. - Emeltszintő Idısek Otthona 

 
Feladata, hogy lakóinak az egyéni szükséglethez igazodó komplex gondozást biztosítson. A komplex 
gondozásként a gondozási elemek együtt és egyszerre történı alkalmazását értjük. Ezek a fizikai 
ellátást, az egészségügyi gondozást, a pszichés gondozást és a foglalkoztatást tartalmazzák. 

Természetesen az idısek egyéni aktuális állapota szabja meg, mikor melyik kerül elıtérbe a 
gondozás során. A feladatellátás összetettsége, széleskörő ismereteket igényel. Rendkívül fontos, 
hogy szakképzett emberek lássák el a gondozást, ápolást. 
 
A három, átlagos minıségő elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat nyújtó ápolást, gondozást 
nyújtó intézményegység közül – a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal által kiadott, 02-
1228-10/2008 és 02-1228-11/2008. számú határozatokban foglalt – 2012. december 31-ig szóló 
mőködési engedéllyel rendelkezik, Acél utcai és Alsókikötı sori részleg, ennek oka a személyi és 
tárgyi feltételek nem teljes körő biztosítása. Az Emeltszintő Idısek Otthona és a Kálvária sgt. 
45.szám alatti részleg határozatlan idejő mőködési engedélyt kapott. 
 

Személyi feltételek bemutatása 
2009. évben az intézmény engedélyezett létszáma összesen 244,1 fı volt, melybıl szakmai létszám 
139,1 fı. (I.1.sz. táblázat) A szakképesítéssel rendelkezık aránya 92,0 %. 
Lakóink orvosi alapellátását az intézmény részfoglalkozású orvosa látja el, a 4 telephelyen heti 22 
órában. Ezen felül, az intézményben rendel reumatológus és pszichiáter is. Az emeltszintő 
részlegben kialakított fizikoterápiás kezelıhelyiségben szakképzett fizikoterápiás nıvér végzi a 
reumatológus orvos által kiírt kezeléseket. A többi részleg lakói kezelése is itt történik, így nem kell 
a szakrendeléseken hosszú várakozással tölteni az idıt.  
 
Tárgyi, működési feltételek bemutatása 
Az Emeltszintő Idısek Otthonában 13 fı egyágyas lakóegységben 11 nı és 2 férfi, a többi ellátott 
kétszemélyes lakóegységben került elhelyezésre. Egy lakóegységhez egy szoba, elıszoba, 
fürdıszoba WC-vel és melegítıkonyha tartozik. 5 db betegszoba került kialakításra, 3-3 fı ellátását 
biztosítva. A lakók rendelkezésére áll közös használatra mosógép és centrifuga. Az igénybe vevık az 
intézményi térítési díjnak megfelelı összegő személyi térítési díjat és beköltözéskor egyszeri 
hozzájárulást fizetnek. 
 
A hagyományos típusú idısek otthonaiban a lakók többsége 2-3-4 ágyas szobákban lakik, a folyosón 
lévı közös fürdıszoba és WC használattal. A Kálvária sgt. 45.szám alatt 37 db kétágyas szoba van, 
míg az Acél utca 1.szám alatti telephelyen 2 db.  
 
Minden intézményegységben van orvosi szoba, a betegek alapellátását háziorvos végzi. Ezen felül az 
intézményben van reumatológus és pszichiáter szakorvos, aki telephelyenként rendel. Az 
Emeltszintő Idısek Otthonában kialakított fizikoterápiás kezelıhelyiségben szakképzett 
fizikoterápiás nıvér végzi a reumatológus orvos által kiírt kezeléseket. A többi egységbıl az 
intézmény autójával szállítják ide a lakókat, így megkímélve ıket a szakrendeléseken a hosszú 
várakozásoktól. 
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Valamennyi telephelyen mentálhigiénés dolgozók irányításával történik a lakók szabadidıs 
foglalkozása. Minden intézményegységben könyvtár mőködik, valamint legtöbb lakószobában és a 
közös helyiségekben televíziókészülékek üzemelnek. A társalgókban társasjátékok (sakk, biliárd, 
kártya) adnak lehetıséget a szabadidı kulturális eltöltésére. Tavasztól ıszig kellemes környezetben, 
ápolt, gondozott parkokban pihenhetnek a lakók. 
 
Az intézmény összes egységében a lakók A és B menübıl választhatnak. Napi háromszori étkezés 
biztosított, továbbá indokolt esetben diétás étrendet kap az arra rászoruló. Szeged, Kálvária sgt. 
45.szám alatt lévı konyhán fızik a meleg ételt, az engedélyezett adagszám 600 adag/nap. Minden 
részlegben külön ebédlı biztosított, ahol a kulturált étkezés mentálhigiénés szakemberek és szociális 
gondozók segítségével folyik. A fentieken túl mind a négy telephelyen kávéautomata üzemel, 
továbbá a Kálvária sgt. 45. és az Acél utca 1.szám alatti intézményegységekben üzemelı boltban is 
vásárolhatnak az ellátottak. 
 
Az emeltszintő részlegben 2009. december 31-én 13 fı volt egyágyas szobában elhelyezve, 11 nı és 
2 férfi.       

A lakók egészségi állapotromlása miatt az emeltszintő részlegben is szükségessé vált a betegszobai 
részleg kialakítása, jelenleg 5 db 3 ágyas betegszoba van    

A hagyományos részlegben, Acél utcában 2 db 2 ágyas szoba van, míg a Kálvária sgt. 45.szám 
alatt 37 db kétágyas szoba volt december 31-én.(Telephelyenként a lakók létszámának 
alakulását az I/4. számú táblázat, míg a 2009. december 31-én elhelyezést nyertek adatait az 
I/5. számú táblázat tartalmazza.) 
 
Az idısek otthona vonatkozásában a bekerüléshez a kérelmet az intézmény igazgatójához kell 
benyújtani. 
Az idısek otthonába való bekerülést az 1993. évi III. tv. 68.§-a szabályozza, mely szerint a napi 4 
órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı, de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést 
nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltı személy vehetı fel. 
Felvehetı még 18. életévét betöltött betegségébıl kifolyólag önmagáról gondoskodni képtelen 
személy. 
2008. január 1. óta Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi határozat alapján lehet bekerülni. 
Feltétel: a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet. 
Felvételi körzet:  
Szeged város és az alábbi községek: Algyı, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Szatymaz, 
Sándorfalva, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó 

Szolgáltatások 
A lakók részére ingyenes szolgáltatás a nıi és férfi fodrászat, a pedikőr. Az intézmény telephelyein a 
szervezett szolgáltatások mindegyike térítésmentes. Az ellátás egyéni gondozási terv, illetve 
egészségi állapotra tekintettel ápolási terv alapján történik. A szakmai programoknak megfelelıen az 
intézmény gondoskodik a mentálhigiénés ellátásról is.  
 
A szakmai program megvalósulása 

Az intézményben szakmai feladatot ellátó dolgozók felkészültek a közösségi együttlétbıl eredı 
konfliktushelyzetek kezelésére, illetve azok megelızésére. A mentálhigiénés ellátás egyik hathatós 
eszköze a pszichoterápiás foglalkoztatás szervezése, amely során az otthon lakója az alkotás, vagy az 
új ismeretszerzés örömét átéli, ezzel pszichés és egészségi állapota is javul. A családi és társadalmi 
kapcsolatok kialakítására, fenntartására figyelemmel kell lenni. Az intézményegységekben 
megünneplik a lakók névnapját, születésnapját, megemlékeznek a különbözı ünnepekrıl. A lakók 
gondozását az intézményvezetı által elkészített éves munkaterv, szakmai program, házirend alapján 
végzik, amelyet elızetesen az Érdekképviseleti Fórum véleményez. A házirend minden telephelyen 
elérhetı, elıírásainak betartása kötelezı mind a dolgozóknak, mind a lakóknak. 
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A gondozási tervek, az ellátás igénybevételével kapcsolatos tapasztalatok 

Az intézmény személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos intézményi ellátást biztosít a 
beköltözıknek.  Az SzCsM rendelet alapján az intézményben gondozási tervet készítenek az elsı 
egy hónap tapasztalatai alapján, így egyénre szabottan tudják meghatározni, mind a fizikális, 
egészségügyi, mind a mentális, foglalkoztatási és szociális készségekben felmerülı szükségleteket. 
Ennek segítségével meghatározható, hogy az intézmény által biztosított ellátás színvonala mennyire 
van összhangban a lakók igényeivel. Miután a gondozási problémák összegyőjtése megtörtént, 
elindulhat az a team munka (osztályos nıvér, mentálhigiénés nıvér, szociális munkás, gyógytornász, 
lakó) amely segítségével kitőzik a célokat, a célok eléréséhez szükséges módszereket, illetve az 
ehhez szükséges idıtartamot. Félévente visszatérnek a kiinduló problémákhoz, és ellenırzik, hogy 
mennyire volt hatékony a célok elérése érdekében kifejtett tevékenység. Ha azt észlelik, hogy nem 
vezetett kellı eredményre az elvégezett munka, vagy idıközben más problémák is felmerültek, 
akkor új tervet kell készíteni. A tapasztalatok alapján a gondozási tervek elkészítése nagyban 
elısegíti a lakók állapotának (fizikális, mentális, egészségügyi, szociális) felmérését, valamint a 
felmért készségek alapján meghatározott problémakörök megismerését és megoldását.  

 

Képzések, akkreditált tanfolyamokon való részvétel 

Az intézmény igazgatója nagy gondot fordít a szakdolgozók továbbképzésére, a munkakörökhöz 
elıírt szakképesítések megszerzésére. 2009.évben továbbképzésen részt vevık száma 40 fı. Az 
elızı évekhez hasonlóan a szakdolgozók számára negyedévenként továbbképzést tartottak külsı 
elıadók felkérésével, továbbá a vezetık részére havonta van vezetıi értekezlet. 

 

Kapcsolati rendszer bemutatása 

Az intézmény szoros kapcsolatot alakított ki és tart fenn a Csongrád megyei szociális 
intézményekkel, valamint Szeged városában mőködı szociális, egészségügyi intézményekkel, az 
idısek klubjaival, kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein. A szakmai munka hatékonyabb 
ellátása érdekében rendszeresen látogatják a társintézményeket, fıiskolai hallgatók részére 
biztosítják a terepgyakorlat lehetıségét. 

 

A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések 

A Magyar Államkincstár a 2009.évben igénybe vett normatív állami hozzájárulás elszámolása 
alapjául szolgáló adatszolgáltatás megalapozottságát ellenırizte. Az elszámolást az ellenırzés 
megfelelınek találta. 
 

Személyi feltételeink bemutatása 
 

Megnevezés Engedélyezett létszám (fı) 

Szakmai feladatokat ellátók 139,1 

                                        Szakképzett:    128,1 

                                         Szakképzetlen:  11,0 

Gazdasági feladatokat ellátók 16,75 

Egyéb fizikai  88,25 

Összesen: 244,1 
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Telephelyenként engedélyezett férıhely és ténylegesen betöltött férıhelyek száma 
 

Telephelyek Engedélyezett 
férıhely  

(fı) 

Ténylegesen betöltött 
férıhely  

2009. december 31-én 
(fı) 

Kihasználtsági 
mutató 

2009. december 31-én 
(%) 

Emeltszintő Idısek Otthona 

Szeged, Kálvária sgt. 47. 

 

100 

 

95 

 

95 

Idısek Otthona 

Szeged, Kálvária sgt. 45. 

 

150 

 

152 

 

101 

Idısek Otthona 

Szeged, Acél utca 1. 

 

160 

 

160 

 

100 

Idısek Otthona 

Szeged, Alsókikötı sor 13. 

 

50 

 

51 

 

101 

 

Összesen: 

 

460 

 

458 

 

99,56 
 

 

 

Elhelyezésre várakozók száma 
 

Telephely Várakozók 
száma (fı) 

Egy évnél kevesebb 

ideje vár (fı) 

Legalább egy éve 
vár (fı) 

Emeltszintő Idısek Otthona 

Szeged, Kálvária sgt. 47. 

 

19 

 

10 

 

- 

Idısek Otthona 

Szeged, Kálvária sgt. 45. 

 

32 

 

45 

 

- 

Idısek Otthona 

Szeged, Alsókikötı sor 13. 

 

6 

 

8 

 

- 

Idısek Otthona 

Szeged, Acél utca 1. 

 

33 

 

38 

 

2 

 

Összesen: 

 

90 

 

101 

 

2 
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2009. évben telephelyenként a lakók létszámának alakulása 
 

Telephely  
Gondozása 
megszőnt 

Meghalt Új felvétel Záró létszám 
XII. 31. 

Idősek Otthona 

Kálvária sgt. 45. 

8 fı 39 fı 47 fı 152 fı 

Emeltszintű Idősek Otthona 

Kálvária sgt. 47. 

2 fı 12 fı 11 fı 95 fı 

Idősek Otthona 

Acél u. 1. 

6 fı 38 fı 41 fı 160 fı 

Idősek Otthona 

Alsókikötı sor 13. 

3 fı 5 fı 10 fı 51 fı 

 
 

Az elhelyezést nyertek adatai 2009. december 31-én 
 
 

Telephely  
1 évnél kevesebb 

ideje kérte az 
elhelyezést 

1-2 éve kérte 
az elhelyezést 

3-4 éve kérte 
az elhelyezést 

5 éve vagy 
régebben 
kérte az 

elhelyezést 

Idősek Otthona 

Kálvária sgt. 45. 

45 fı - 1 fı - 

Emeltszintű Idősek Otthona 

Kálvária sgt. 47. 

10 fı - - - 

Idősek Otthona 

Acél u. 1. 

38 fı 1 fı - - 

Idősek Otthona 

Alsókikötı sor 13. 

8 fı - - - 

 

Telephelyenként engedélyezett férıhely és ténylegesen betöltött  férıhelyek száma változása: 
 

Telephely(ek) Engedélyezett 
férıhely (fı) 

Ténylegesen 
betöltött férıhely     
2010. VI. 30-án   

Kihasználtság 
mutató (%) 

Emeltszintő Idısek Otthona 
Szeged, Kálvária sgt. 47. 

 
100    

 
95 

 
95,00 

Idısek Otthona 
Szeged, Kálvária sgt. 45. 

 
150    

 
150 

 
100,00 

Idısek Otthona 
Szeged, Acél utca 1. 

 
160    

 
162 

 
101,20 

Idısek Otthona 
Szeged, Alsókikötı sor 13. 

 
50   

 
50 

 
100,00 

 
                            Összesen: 

 
460 

 
457 

 
99,35 

 
Az intézményben az I. féléves kihasználtság 99,35 %-os volt. 
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Az I. féléves gondozási napok száma: 82.232 nap. 
Az intézménynél a demens lakók száma : 54 fı. 
 

Az elhelyezésre várakozók száma VI. 30-án: 

Telephely Nı 
(fı) 

Férfi 
(fı) 

Házaspár  
(fı) 

Összesen 
(fı) 

Emeltszintő Idısek Otthona 
Szeged, Kálvária sgt. 47. 

 
10 

 
5 

 
2 

 
17 

Idısek Otthona 
Szeged, Kálvária sgt. 45. 

 
42 

 
10 

 
- 52 

Idısek Otthona 
Szeged, Acél u. 1. 

 
28 

 
8 

 
- 

 
36 

                                Összesen: 80 23 2 105 
 
 
Az intézmény bevételeinek alakulása VI.30-i állapot szerint(e Ft-ban):  

 
Intézményünknél a bevétel legnagyobb részét az intézményi ellátási díj, valamint az Emeltszintő 
Idısek Otthonába beköltözött új lakó által befizetett egyszeri hozzájárulás összege teszi ki. 
 

2010. március 1-tıl az intézményi térítési díj az alábbiak szerint változott:  

Emeltszintő Idısek Otthonában: 
     Kétszemélyes elhelyezésnél                  70.950,-Ft/hó-ról 73.800,-Ft/hóra 
     Egyszemélyes elhelyezésnél                  96.000,-Ft/hó-ról 99.900,-Ft/hóra 
 
Az Emeltszintő Idısek Otthonában fizetendı egyszeri hozzájárulás  összege: 
    Kétszemélyes elhelyezés és házaspár esetén        2.500.000,-Ft/fı ( nem változott ) 
    Egyszemélyes elhelyezés esetén                           4.000.000,-Ft/fı ( nem változott ) 
 
Idısek Otthonában: (március 1-tıl csak egyfajta térítési díj van, megszünt a két és három vagy    
többágyas megkülönböztetés)   
          
  Kálvária sgt.45.   és   Alsókikötı sor 13.  és    Acél u.1. 
    Kétszemélyes lakószobákban élık esetén                            66.660,-Ft/hóról 65.400,-Ft/hóra                      
    Három vagy többszemélyes lakószobákban élık esetén      62.700,-Ft/hóról 65.400,-Ft/hóra                    
                     
Az intézményi ellátási díj alakulása:  

Módosított elıirányzat Teljesítés Index % 
359.200 180.120 50,14 

 
2010. év I. félévben  az Emeltszintő Idısek Otthonába 7 fı beköltözı volt, akik az egyszeri 
hozzájárulás összegét be is fizették. Ezen összeg 20 %-át továbbutaltuk a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulás, mint fenntartó számlájára. 
Az Intézményi mőködési bevételek 189.415 e Ft-os teljesítése a 381.704 e Ft-os módosított 
elıirányzathoz képest  49,62 %-os az I. félévben.  
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b.) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 2006-2010 évi 
munkájáról 

 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 2007. január 01-tıl fogja 
össze öt településen a szociális szolgáltatásokat. 
Röszke, Deszk, Újszentiván, Kübekháza és Tiszasziget községekben összesen 12000 fı számára 
biztosítjuk a különbözı ellátási formákat. 
 
A szakmai egység kialakítása mellett folyamatosan törekszünk a települések önállóságának 
megtartására is. Az intézmény székhelye továbbra is Röszke községben található.   
A társulás célja az volt, hogy a társult Önkormányzatok közös összefogásával a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szociális 
törvény) 86. §.-a alapján a kötelezı alapszolgáltatásokat, és önként vállalt alapszolgáltatásokat 
magas szakmai és ellátási színvonalon tudjuk megvalósítani. Ugyanezen céllal mőködtetjük a 
közös intézmény szervezetén belül a védınıi, illetve gyermekjóléti szolgálatot is. Az összefogás 
lehetıvé teszi, hogy kisebb szakember gárdával magasabb színvonalú ellátást tudjunk 
nyújtani. 
Az összevont intézmény nagyobb színvonalon, akár több új ellátási forma bevezetésével tudja 
biztosítani a szociális és gyermekvédelmi feladatokat. A szakmai ellenırzés és a szociális 
ellátásokhoz elengedhetetlen team munka az összefogás eredményeként biztosított. A 
különbözı szakemberek nincsenek egyedül, a havi esetmegbeszélések biztosítják a szakmai 
segítségnyújtást és tanácsadást. Az egységes dokumentáció bevezetése és a szakmai irányelvek 
kialakítása szintén a napi munkát teszik könnyebbé az itt dolgozók számára. 
Az intézmény indulását folyamatos egyeztetések elızték meg a települések polgármestereivel, 
szociális és gazdasági szakembereivel. Ezek az egyeztetések a mindennapi munka során sem 
szőntek meg. 
A települések szakemberei napi kapcsolatban vannak egymással, hiszen csak így biztosítható a 
gördülékeny és színvonalas munkavégzés. 
A kezdeti gazdasági és szakmai nehézségeket mára sikerült leküzdeni és egy minden 
szempontból egységes intézményt kialakítani. 
Új ellátási formák kerültek bevezetésre az elmúlt 4 évben: 
 
- Deszk és Kübekháza községben kialakításra került az idısek klubja,  
- minden településen elindult a jelzırendszeres házi gondozás, mely az állami normatíva 

megszőnése miatt 2010-ben kikerült az intézményi ellátásból, 
- minden településen elérhetıvé vált a pszichológiai tanácsadás. 
A kiegészítı normatíva hozzásegíti a településeket, hogy kisebb anyagi terhek mellett tudják 
biztosítani a kötelezı szociális ellátási formákat. 
A településeken lehetıvé vált a dolgozók továbbtanulása, majd akkreditálása, jelenleg az 
Intézményben dolgozók 90%-a szakképzett. 
A felsıfokú végzettségőek több, mint 70%-a rendelkezik másod-illetve harmad diplomával. 
 

• Személyi feltétel: 
11 telephelyen 37 fıvel dolgozunk, melybıl 27 fı teljes-, és 2 fı részmunkaidıs közalkalmazott, 
illetve 4 fı teljes-, 3 fı közcélú, illetve 1 fı részmunkaidıs Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó 
munkavállaló. Munkánkat 6 fı társadalmi gondozó és 3 fı tanyafelelıs segíti.  

• Tárgyi feltétel: 

Összesen öt településen és 11 telephelyen folyik a szakmai munka. A szakmai ellenırzés minden 
településen megfelelınek találta a személyi és tárgyi feltételeket. Az akadálymentesítés 
Kübekházán megoldott, Deszk községben folyamatban van. Újszentiván és Röszke községben 
egy már nyertes pályázat keretében szeretnénk megvalósítani.  



 

46 
 

Az intézményen belül jelenleg 7 szakfeladat mőködik.  
 
 

Röszke: Deszk: Kübekháza: 
- házi segítségnyújtás - házi segítségnyújtás - házi segítségnyújtás 
- családsegítés - családsegítés                               - családsegítés 
- gyermekjóléti szolgálat - gyermekjóléti szolgálat - gyermekjóléti szolgálat 
- szociális étkeztetés - szociális étkeztetés - szociális étkeztetés  
- védınıi szolgálat  - nappali szociális ellátás  - nappali szociális ellátás 
- tanyagondnoki szolgálat  
 

Tiszasziget: Újszentiván: 
- házi segítségnyújtás - házi segítségnyújtás 
- családsegítés - családsegítés 
- gyermekjóléti szolgálat - gyermekjóléti szolgálat 
- szociális étkeztetés - szociális étkeztetés  
 - nappali szociális ellátás 
 
 

Ellátási formák és az ellátási kötelezettség bemutatása 
 

� Védınıi Szolgálat 
 
Az öt társult település közül Röszke községben mőködik védınıi szolgálat – 2 védınıi körzettel - 
intézményi keretek között. 
A szolgáltatás célja, feladatai: 
 
A védınıi szolgálat célja - az egészségügyi alapellátás részeként - a családok egészségének 
megırzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának az 
egészségromlásnak a megelızése érdekében végzett egészségnevelés.  
A védını gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas 
anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él. Feladata a várandós gondozás, gyermekágyas gondozás, 
nıvédelem, 0-16 éves gyermekek gondozása, prevenció, családgondozás. A szolgálat ellátottai a 
várandós kismamák, gyermekágyasok, 0-16 éves korú gyermekek, és a változó korban lévı nık. A 
településünkön tartózkodó minden kismama és gyermek ellátása kötelezı a védını számára. A 
védını nem vizsgálhatja, hogy milyen jogcímen tartózkodik Röszke községben az adott várandós 
vagy család. 
Egyre több a jogi státusz nélkül vagy rendezetlen státusszal itt tartózkodók száma. 
A TAJ kártya hiánya sok problémát okoz. 
Az akadálymentes és megújult, megszépült tanácsadónk mindenben megfelel a legújabb 
elıírásoknak. Az ÁNTSZ minden évben ellenırzi a tanácsadó állapotát, és a védıoltások tárolásának 
rendjét.  
A tanácsadóban minden reggel van védınıi fogadóóra, ahol a különbözı problémáikra kaphatnak 
választ a gondozottak. 
Nagy súlyt helyezünk a lakossági szőrésekre, amelyekben folyamatosan közre is mőködünk, különös 
tekintettel az egészséghéten zajló szőrésekre. 
Minden évben megrendezésre kerül az egészséghét, amelyen a védınık is aktívan részt vettek. Több 
szőrıvizsgálat zajlott a Tanácsadóban.  
Tanácsadó is biztosítja a helyszínt és az asszisztenciát a különbözı szőrıvizsgálatoknak.  
A védınık az egészségügyi feladataik mellett szociális tevékenységet is végeznek. 
A szociális okból veszélyeztetettek száma évrıl évre nı. A pedikulózis  /tetvesség, fejtetvesség / is 
gyakori a közösségekben. Az óvodában, iskolában rendszeres a szőrése. 
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A közösségbe járó gyermekek minden évben iskolaorvosi szőrésen vesznek részt, ahol fény derül a 
különbözı elváltozásokra. A szőrések után figyelemmel kísérjük a talált problémák szakorvosi 
ellenırzését és a felírt kezelések elvégzését is. 
 

Statisztikai adatok: 
 Év 2007  2008 2009 

Kismamák gondozása (fı) 36  33 41 

Újszülöttek száma (fı) 26  22 28 

 
A statisztikai adatokból is látható, hogy a gyermekvállalási kedv nem csökkent, hanem szerencsére 
még emelkedett is az eltelt évek során. 

 
� Gyermekjóléti Szolgálat 

 
A gyermekjóléti szolgálat célja a gyermekek testi és lelki egészségének, a családban történı 
nevelkedésének segítése, a veszélyeztetettség megelızése, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése illetve a családból kikerült gyermek visszahelyezése. Amennyiben szükséges a 
családgondozó segíti az örökbefogadással kapcsolatos ügyintézést. 
Az ellátottak köre: 
Az ellátottak köre kiterjed az öt község kül-, és belterületén élı gyerekekre és fiatalkorú lakosokra. A 
gyermekvédelmi törvény elıírja, hogy a szolgáltatás mindenki számára mindenkor elérhetı és 
folyamatosan biztosított legyen. A védınıi szolgálathoz hasonlóan a gyermekjóléti szolgáltatás sem 
csak a bejelentett lakhellyel rendelkezıkre terjed ki, a legtöbb problémát a tisztázatlan státusz és 
családi jogállás okozza.  
Nagyon sokan nem rendelkeznek megfelelı és érvényes okmányokkal, így az ügyintézés nagyon 
bonyolult és nehezített. 
A családok többsége úgy kerül a szolgálatunkhoz, hogy valaki más pl.: magánszemély, vagy a 
jelzırendszer valamely tagja észleli a bajt, és bejelentéssel, jelzéssel él felénk. Minden jelzésre 
azonnal reagálunk és felkeressük az érintett családot.  
A családlátogatás során elbeszélgetünk a családdal, melynek célja a valódi probléma 
megfogalmazása és a családdal együtt a megoldás keresése.  
 
Ha a felmerült probléma úgy kívánja, akkor külsı szakembereket, szakhatóságokat /pl: nevelési 
tanácsadó, pszichológus, házi orvos, védını, önkormányzat, gyámhivatal, területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat / is bevonunk a megoldási folyamatba. 
A problémák észlelésében és feltárásában segít a gyermekvédelmi jelzırendszer is, melynek tagjai a 
két gyermekjóléti családgondozó, az elsıfokú gyámhatóság képviseletében az aljegyzı, a védını, 
helyi óvoda és iskola gyermekvédelmi felelısei, a családsegítı szolgálat és tanyagondnoki szolgálat 
munkatársai, valamint a helyi rendırség és a polgárırség képviselıi.  
Minden hónapban esetmegbeszélést tartunk, ahol a tagok jelzik a saját területükön tapasztalt, 
gyermekekkel kapcsolatban észlelt, felmerülı problémákat. A jelzéseikkel minden esetben 
intézkedést is kezdeményeznek a szolgálatunknál. 
Az estemegbeszélések minden településen rendszeresen zajlanak, és a gyermekvédelmi 
szakembereknek lehetıségük van havonta egymással is találkozni, szakmai megbeszélést tartani az 
Intézmény valamely kiválasztott telephelyén. 
A családgondozás, krízisek elhárítása mellett nagy hangsúlyt helyezünk a megelızésre is. A 
prevenció fontosságát a munkánkban nem lehet eléggé hangsúlyozni. A különbözı programok 
szervezése, vagy az azokon való részvétel is a megelızést szolgálják.  
Ilyen, állandó programjaink közé tartoznak az ünnepekhez kapcsolódó alkotóházak / húsvéti, 
május elsejei-, karácsonyi alkotóház / kihívás napi programok, idısek napi ünnepség, 
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nagycsaládos karácsony, idısek karácsonya. Ezeken minden évben aktívan részt veszünk, 
illetve segítünk a megszervezésében, lebonyolításában.  
A településeken lévı Mővelıdési Házak, könyvtárak dolgozói az elmúlt évben szintén 
bekapcsolódtak a programok lebonyolításába, és részvétükkel, hely biztosításával sikerült még 
színesebbé és változatosabbá tenni a különbözı rendezvényeket.  
A nyári táborokon az öt településen minden évben mintegy 200 gyermek vett részt, és az 
Önkormányzat a tábor ideje alatt ingyenes étkeztetésben részesítette ıket. 
A szolgálat hatósági jogkörrel is rendelkezik, ez az intézkedési forma a védelembe vétel. 
Ilyen esetekre akkor kerül sor, ha az alapellátás nem vezet eredményre és a veszélyeztetés 
minden erıfeszítés mellett is fennáll, vagy valamely hatóság (ügyészség, rendırség, bíróság) 
jelzi, hogy szükség van az adott gyermeknél erre a hatósági intézkedésre. 
A védelembe vételi tárgyaláson a szülık mellett a gyermek is részt vesz és a magatartási 
szabályokat közösen fogalmazzák meg és fogadják el. 
A védelembe vételt évente felül kell vizsgálni, és ha ez sem vezet eredményre, akkor sajnos a 
legsúlyosabb gyermekvédelmi intézkedés lép életbe, a gyermek családból történı kiemelése. 
Gyermekjóléti szolgálat statisztikai adatok: 
 

   2007  2008  2009  2010 félév 

Alapellátásban 
résztvevık száma 
(fı) 

155  158  172  142  

Védelembe vettek 
száma (fı) 

30   36  43 27  

Gondozottak száma 
összesen (fı) 

185 194 215   169 

 
� Családsegítı Szolgálat 

 
 
A szolgáltatás célja: 
Az öt település közigazgatási területén élık számára olyan személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
biztosítása, mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az 
egyének, családok jólétéhez, fejlıdéséhez, valamint a szociális környezetükhöz való 
alkalmazkodáshoz. 
Segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítséget igénylı személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızésében, a 
krízishelyzet megszüntetésében, valamint az életvezetési képesség megırzésében. 
A szolgáltatás feladatai: 
A családgondozó - családsegítı szolgáltatás keretében- az alábbi feladatokat látja el: 
- Információgyőjtés a településen elıforduló problémákról, szükségletekrıl, felmerülı igényekrıl 
- Szociális információs szolgáltatás nyújt, hogy a szolgáltatásokat igénylık megfelelı 

tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetıségével és az igénybevételükre vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatban. 

- Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı- és jelzırendszert mőködtet. 
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı jelzırendszer 
mőködik.  
Amelynek tagjai a családsegítı szolgálat munkatársai mellett a jegyzı, a helyi egészségügyi 
intézmények képviselıi, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelı, a társadalmi 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek.  

- Tanácsadás, felvilágosítás 
- Szociális munka egyénekkel és családokkal az egyén vagy család életfeltételeinek javítása, a 

család mőködési zavarainak rendezése érdekében. 
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- Adományok győjtése 
- Tartós munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatottak, fiatal munkanélküliek számára: 

A szociális törvény értelmében a rendszeres szociális segély a hátrányos munka-erıpiaci 
helyzető aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás.  

A családgondozó elsıdleges feladata a rendszeres szociális segélyezett kliensekkel való 
kapcsolattartás, illetve a krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az 
ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
Több esetben elıfordul, hogy a kliens nemcsak egyfajta problémával fordul a szolgálathoz. 
A fenti esetkezelések, különösen a szociális és mentális gondozás rendkívül idıigényesek, nem 
egy esetben fordul elı, hogy a kliensekkel akár több órán keresztül zajlik a segítı beszélgetés. 
Sok esetben szükség van különbözı szakemberek bevonására is. Intézményünknél elérhetı a 
pszichológiai tanácsadás, amelyet egyre többen vesznek igénybe. 
Az iskolai, óvodai szülıi értekezleten is szívesen áll a szülık rendelkezésére. 
Az elmúlt évben a legtöbben álláskeresési és családon belüli kapcsolati problémával keresték fel a 
szolgálatot. 
Sajnos egyre több a szenvedélybeteg felnıtt, aki ellenáll a segítségnyújtásnak és a megfelelı 
intézmények, tanácsadók felkeresésének.  
 

Családsegítés statisztikai adatok: 
  2007  2008  2009  2010 félév 

Ellátottak 
száma (fı) 

397   461  626 355 

Éves 
forgalom 
(fı) 

2134  2285   2584  1041 

Rendszeres 
szoc. 
segélyezette
k száma (fı) 

 137 145   118  72 

 
 

� Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 
 
 
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
Az önkormányzatok rende1etei szerint a Szociális törvényben meghatározott személyek, illetve 
eltartottjaik - szociális he1yzetüktıl függı térítés mellett – napi egyszeri meleg étkeztetésben 
részesülhetnek. 
A házi segítségnyújtás egy olyan gondozási forma, amelynek célja, hogy az igénybevevı önálló 
életvitelének fenntartását a szükségletnek megfelelıen lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról a személyekrıl, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak.  
Ez magába foglalja mindazon segítséget és tevékenységet, amely a gondozott lakásán nyújtható, s 
amelyet a gondozott kora, egészségi állapota, vagy más ok miatt elvégezni nem tud, ennek 
elvégzésére képes és köteles hozzátartozója nincs.  
A gondozónık leggyakrabban bevásárolnak, gyógyszert íratnak fel és váltanak ki, takarítanak, 
kötöznek, sebeket látnak el, fürdetnek. 
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Nagyon sok idıs gondozott igényli a heti rendszeres beszélgetést, vércukor és vérnyomásmérést. 
Szükség esetén orvoshoz kísérjük a gondozottakat. 
Az elmúlt években ez a két ellátási forma ment át a legnagyobb változásokon. 
  
A házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozó jogszabályok, módszertani elıírások minden 
évben változáson mentek át. 
A szakemberektıl nagyon sok plusz energiát, adminisztrációs munkát igényel ezek használata, 
követése. Sajnos a különbözı ellenırzı szervek által megkövetelt rendszerek sem azonosak. 
A házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálata alapján nyújtható 2008 év óta. 
Az igény felmerülése után egy szakértıi bizottság dönti el, hogy kaphat-e az igénylı ellátást, és 
megszabja az adható gondozási órák számát. Minden házi segítségnyújtásban ellátott rendelkezik 
szakértıi véleménnyel.  
Községeinkben egyetlen ellátási formában sincs várólista, a felmerült igényeket beérkezésük után 
azonnal ki tudjuk elégíteni, és elkezdeni a kért ellátási formát.  
A települések idıs lakóival való ismerkedésre nagyon jó alkalmat ad az évenként megrendezésre 
kerülı Idısek napi rendezvény, amelyet nemcsak az idısek, hanem az intézmény tagjai is nagy 
szeretettel és izgalommal várnak. 
 
Statisztikai adatok: 
 

Szociális étkeztetés: 
 

Ellátottak 
száma (fı) 
évenként 

Röszke Deszk Kübekháza Tiszasziget Újszentiván Összesen 

2007 26 13 25 9 13 86 

2008 49 27 19 50 27 172 

2009 42 19 21 41 17 140 

2010 (félév) 69 21 31 48 21 190 

 
 

Házi segítségnyújtás: 
 

Ellátottak 
száma (fı) 
évenként 

Röszke Deszk Kübekháza Tiszasziget Újszentiván Összesen 

2007 23 16 12 8 17 76 

2008 23 29 12 18 23 105 

2009 20 20 11 18 16 85 

2010 (félév) 30 29 15 21 19 114 

 
 



51 
 

 
� Tanyagondnoki szolgálat 

 
A tanyagondnokok feladata a szociálisan rászorultak illetve a település külterületén élıknek a 
szociális alapellátások egy részének a biztosítása, háziorvoshoz illetve szakellátásra szállítás, 
gyógyszer felíratása és kiváltása, ebédszállítás, bevásárlás, hivatalos ügyek intézése. 
Ezen felül feladatuk még ivóvíz kiszállítás, gyermekek iskolába-, óvodába szállítása, kerti munkák, 
karbantartás, védını és családgondozók kiszállítása, logopédus szállítása, fürdıbe fizikoterápiára, 
családhoz, rokonokhoz, színházba, misére való szállítás.  
A tanyagondnokok rendszeresen járják a tanyákat, tartják kapcsolatot az ott élıkkel, felmérik a 
szükségleteket, igényeket. Sokszor szinte egyetlen kapcsolatot jelentenek az idıs, egyedül élık 
számára. 
Gyakran végeznek mentális segítést, pszichés gondozást is, és részt vesznek a jelzırendszeres házi 
gondozásban. 

Az ellátottak köre kiterjed Röszke község külterületén élı lakosokra, beleértve a külterületi 
jelzırendszerben résztvevı lakosokat is. Röszke község külterületi lakosainak a száma 
689 fı. 

A tanyagondnokok rendszeresen együttmőködnek a családgondozókkal, háziorvosi szolgálattal, a 
körzeti védınıvel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézménnyel, rendırséggel, határırséggel és a polgárırséggel. 
A tanyagondnoki szolgálat munkatársai a gyermekvédelmi jelzırendszer tagjai. Rendszeresen részt 
vesznek a Gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszélésein, és szükség esetén jelzik a felmerülı 
problémákat 
Emellett folyamatosan figyelik és jelzik a tanyai utak minıségében bekövetkezı változásokat. 
Az eltelt 4 év során a tanyagondnokok feladatai bıvültek, sokan mentálhigiénés problémával keresik 
fel ıket. Az elmagányosodott, idıs tanyai lakosoknak sok esetben csak ık jelentik az egyetlen 
kapcsolatot a külvilággal. 
A tavalyi évben a Mazda típusú terepjáró helyett a két szolgálat egy-egy Suzuki Ignis gépjármővet 
kapott. Mindkét gépjármő alkalmassá vált az ebédhordásra is. 
 
 

Röszke 2007. 2008. 2009. 2010. 
félév 

Ellátottak száma (fı) 6757  6616  6690 3515  

Futott km-ek száma 43391  39082  39476  23847 

 
 

� Nappali ellátás 
 

 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk 
vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek, részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak 
napközbeni étkeztetését. 

Az ellátottak köre kiterjed Deszk, Kübekháza, és Újszentiván községek kül- és belterületén élı 
lakosokra.  

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
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b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetıséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

Az eltelt 4 év alatt Deszk községben akadálymentes lett a nappali ellátás telephelye, Újszentivánon 
jelenleg zajlik az épület felújítása, átalakítása. 
Kübekháza teljesen megújult, megszépült épületet kapott, amely szociális centrumként is mőködik 
és élénk társasági élet zajlik a falai között. Sok különleges és látogatott programot biztosítanak a 
településen élık számára az ott dolgozó szakemberek. 

 
Az ellátást igénybe vevık száma: 

Nappali ellátás Deszk Kübekháza Újszentiván 

Engedélyezett 
létszám 

 25 fı  30 fı 30 fı 

 
 

• Szakmai ellenırzések: 
- A belsı ellenır minden évben ellenırzi az intézmény normatíva elszámolását és 

dokumentációját. 
- Az ÁNTSZ Szeged Városi Intézetének vezetı védınıje több ízben tartott ellenırzést a védınıi 

szakmai munkát illetıen.  
- A MEP ellenırizte az OEP által kiutalt védınıi normatíva felhasználását 

- Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal munkatársai az elmúlt négy évben 
megközelítıleg 10 alkalommal ellenırizték a mőködési engedélyhez kapcsolódóan a szalmai 
munkát és a szükséges szakmai létszámot, minden szakfeladatra kiterjedıen. 

- AZ FSZH ellenırizte a tanyagondnoki szolgálat munkáját. 
- A Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala több ízben ellenırizte az 

intézmény gyermekvédelmi tevékenységét. 
- A Módszertani Központok kétévente ellenırzik az egyes szakfeladatok szakmai munkáját. 
- 2010 évben a Magyar Államkincstár minden szakfeladathoz tartozóan ellenırizte a normatíva 

felhasználást. 
A szakmai ellenırzések magas szintő szakmai munkát és megalapozott gazdálkodást állapítottak 
meg. 
 

• Gazdálkodásunk: 
Az intézmény önállóan gazdálkodó szerv 
Bevétele az állami és kiegészítı normatívából, illetve a települések által átadott támogatásból áll.  
Minden évre a takarékosság volt a jellemzı olyannyira, hogy az intézmény sohasem lépte át a 
megszabott költségvetés kereteit, hanem megtakarítást ért el. 
 
Képzések: 
⇒ A Szentesi Módszertani Központ, a Szegedi Családsegítı Módszertani Központ, Csongrád 
Megyei Aranysziget Otthon, az ÁNTSZ szervezésben megtartásra kerülı értekezleten, szakmai 
konzultációkon rendszeresen részt veszünk.  
⇒ A szociális gondozók szintén bekapcsolódtak az akkreditált képzésekbe. 
⇒ Tanyagondnokaink minden tanyagondnoki képzésen és konferencián részt vesznek. 
⇒ A 2007-2010 évben nyolc munkatárs vett részt másod-, illetve harmaddiplomás képzésben, és 
sikeresen be is fejezték azt.  
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• Kapcsolataink:  
 

A településen mőködı minden intézménnyel és civil szervezettel nagyon jó a kapcsolatunk. Közös 
programokat szervezünk, kisegítjük egymást bármilyen gond, vagy probléma akad. 
A jó együttmőködést a gyermekvédelmi esetmegbeszélések is alátámasztják. 
A jelzırendszernek az iskola és az óvoda gyermekvédelmi felelısei, elsıfokú gyámhatóság 
képviselıje mellett a háziorvosok, Polgárırség és a Rendırség is tagja. 
A tagok közötti napi kapcsolattartás nagyon fontos, hiszen az intézmény alaptevékenysége a 
megelızés. A havi esetmegbeszélések is ezt a célt szolgálják. 
A Polgármesteri Hivatalok gyámügyi munkatársai és a szociális elıadói is folyamatosan részt 
vesznek a közös munkában. 
A települések polgármestereivel folyamatos az egyeztetés az intézményi munkát illetıen.  
 

• Pályázataink:  
 

Az eltelt négy év alatt sok nyertes pályázatunk volt. 
A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatain élelmiszercsomagokat nyertünk, amit rászoruló 
gyermekes családoknak osztottunk ki. 
A HEFOP pályázat keretében minden település kapott egy számítógépet, egy nyomtatót és egy 
számítógép asztalt. 
A ROP pályázat keretében szintén kaptunk egy számítógépet. 
A Falu- és tanyagondnokok Duna – Tisza közi Egyesületétıl öt kerékpárt a tanyai lakosok számára. 
Nagy örömünkre a második körben még két pályázatunkat elfogadták, így késıbb még két kerékpárt 
kaptunk. 
Bekapcsolódtunk a „Hálózat a közösségért” programba és a szociálisan rászoruló fogyasztók 
nevében többször sikeresen pályáztunk áramdíj hátralékok támogatására. 
Jelenleg két nyertes pályázatunk van, melyek: 
- Újszentiván, Rét sor 9. szám alatti telephelyünk korszerősítése és akadálymentesítésére (a 

munkálatok augusztus hónapban megkezdıdtek), 
- Röszke, Rákóczi u. 22 szám alatti székhely akadálymentesítésére, nyílászárók cseréjére, 

főtéskorszerősítésére irányul. 
A szociális intézmények nincsenek könnyő helyzetben, hiszen az állami hozzájárulások – 
normatívák – évrıl évre csökkennek, így egyre több szervezımunkára, egyeztetésre és takarékos 
mőködésre van szükség. 
 A fenti beszámolóból is látható, hogy ezt az intézmény gazdálkodása maximálisan figyelembe veszi. 
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III. Közoktatási feladatellátás 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény alapján 
létrehozott kistérségi társulások elláthatják a társult önkormányzatok valamennyi közoktatási 
feladatát, amennyiben ezeket a feladatokat az önkormányzatok saját döntésük alapján a kistérségi 
társulással kívánják elláttatni. A közös közoktatási feladatellátás két lehetséges területe a közoktatási 
szakszolgálati feladatellátás és az óvodai, iskolai nevelés és oktatás biztosítása. A közös 
feladatellátásban résztvevı települési önkormányzatok abban érdekeltek, hogy a kistérségi 
társulásnak átadott közoktatási feladatok ellátása szakszerően, hatékonyan és magas szakmai 
színvonalon történjen. A szakszerőség, hatékonyság és a magas szakmai színvonal a társult 
önkormányzatok együttmőködésén alapuló közoktatás-szervezési megoldásokkal biztosítható. 
 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, más kistérségi társuláshoz hasonlóan, elsıként a 
közoktatási szakszolgálati feladatok ellátását szervezte meg a Szegedi kistérségben. Az utazó 
szakemberhálózat 2005-ben, az SZKTT Munkaszervezete keretében jött létre, és az egész kistérségre 
kiterjedıen jelenleg is mőködik. Az utazó szakemberhálózat mőködtetését 2007-tıl részben az 
SZKTT Közoktatási Intézménye vette át, de továbbra is az SZKTT Munkaszervezete biztosítja az 
utazó szakembereket azokon a kistérségi településeken, ahol az SZKTT Közoktatási Intézményének 
nincs tagintézménye. Az utazó szakemberhálózat mőködtetésével lehetıvé vált, hogy a Szegedi 
kistérség valamennyi önkormányzati fenntartású óvodájában és iskolájában a különleges gondozást 
igénylı, integráltan nevelt gyermekek, tanulók szakszerő pedagógiai szakellátáshoz jussanak. 
 
A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátásához, valamint a sajátos nevelési igényő gyermekek, 
tanulók pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges tanulási 
képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenységet 2007-ig a Szegedi kistérség területén is 
megyei fenntartású szakértıi és rehabilitációs bizottság látta el. A megyei bizottságok túlterheltsége, 
és emiatt a szakvélemények késedelme országszerte hátráltatta, hátráltatja ma is a sajátos nevelési 
igényő gyermekek, tanulók szakszerő ellátását. A közoktatási törvény 2006-tól lehetıvé teszi, hogy 
többcélú kistérségi társulások e feladatot is elláthassák. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az 
országban az elsık között élt ezzel a lehetıséggel, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és 
Rehabilitációs Bizottságot hozott létre az SZKTT Közoktatási Intézménye szervezetén belül, amely 
2009-tıl önálló intézményként mőködik. Az új intézmény létrejöttével a szakvélemények késedelme 
megszőnt, teljessé vált a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók szakszerő ellátásának 
feltételrendszere a Szegedi kistérség valamennyi településén. 
 
A közoktatási feladatok kistérségi szintő ellátásában a legjelentısebb változást 2007-ben az SZKTT 
Közoktatási Intézménye létrejötte hozta, amely, a Kiskırösi kistérségben és a Kecskeméti 
kistérségben ugyanebben az évben létrejött hasonló intézményekkel együtt, modellértékő a kistérségi 
közoktatási intézményi ellátás megszervezésében. Az SZKTT Közoktatási Intézménye a Szegedi 
kistérség nyolc településének szorosabb együttmőködése eredményeképpen jött létre. Deszk, Dóc, 
Kübekháza, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget és Újszentiván óvodáikat és iskoláikat, Szeged két 
általános iskolát és egy gimnáziumot adott át a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába. 
Az új intézmény gerincét tizenkét évfolyamos egységes gimnázium képezi, melyhez óvodák, illetve 
speciális, szakszolgálati feladatokat ellátó tagintézmények társulnak. Az egységes gimnázium új 
iskolatípus a magyar közoktatásban, létrehozására a közoktatási törvény 2006 óta ad lehetıséget. Az 
új oktatásszervezési megoldás lehetıvé teszi, hogy az intézmény szakszerően, hatékonyan mőködve, 
magas szakmai színvonalon lássa el a társult települési önkormányzatok által közösen 
meghatározott, kiemelt pedagógiai feladatait: biztosítsa a közoktatási intézményi feladatok ellátását 
az óvodába lépéstıl a tanköteles kor végéig, segítse elı a nevelés és oktatás színvonalának 
eredményekben megmutatkozó növekedését és az intézménybe járó gyermekek, tanulók 
esélyegyenlıségét a közös feladatellátásban résztvevı településeken. 
Az SZKTT Közoktatási Intézménye a közös közoktatási feladatellátásban résztvevı minden 
településen képes biztosítani a gyermekek tanulók helyben történı nevelését, oktatását a közoktatási 
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törvényben elıírt szakmai színvonalon. Az intézmény mőködése során ettıl eltérı, egyedi 
oktatásszervezési megoldásokat négy települési önkormányzat igényelt, ahol a gyermek-, illetve 
tanulólétszám ma is tartósan alacsony, évfolyamonként nem éri el a közoktatási törvényben 
meghatározott átlagos osztálylétszám 75%-át. Az intézmény megalakulásakor Tiszaszigeten és 
Újszentivánon, a két érintett települési önkormányzat kezdeményezésére, egyedi oktatásszervezési 
megoldás bevezetésére került sor: Újszentivánon csak alsó tagozattal, Tiszaszigeten csak felsı 
tagozattal mőködött helyben az iskola, a tanulók utaztatását a két település között a kistérségi 
társulás iskolabusszal biztosította. Ezt követıen 2008-ban Kübekháza Község Önkormányzata, majd 
2009-ben Dóc Község Önkormányzata kérte a kistérségi társulástól, hogy a településen élı tanulók 
általános iskolai oktatását az SZKTT Közoktatási Intézménye ne helyben, hanem iskolabuszos 
utaztatás megszervezésével szegedi tagintézményében biztosítsa.  
 
Dóc Község Önkormányzata 2009-ben, a másik három érintett település önkormányzata 2010-ben 
egyházi intézményfenntartóval is kötött megállapodást, és a település tulajdonába lévı, az általános 
iskolai feladatellátást szolgáló vagyont, Kübekházán és Tiszaszigeten az óvodai feladatellátást 
szolgáló vagyont is, átadták a településen újonnan alapított egyházi fenntartású közoktatási 
intézmény használatába. Ezeken a településeken a kistérségi társulás a továbbiakban úgy vesz részt a 
települési önkormányzatok kötelezı általános iskolai feladatainak ellátásában, hogy iskolabuszos 
utaztatás megszervezésével az SZKTT Közoktatási Intézménye szegedi tagintézményében garantálja 
a felvételét azoknak a tanulóknak, akiket szüleik, élve a közoktatási törvény 88. § (7) bekezdésében 
biztosított lehetıségükkel, nem kívánnak egyházi iskolába járatni. 
 
 
Az SZKTT Közoktatási Intézménye létrehozása lehetıvé tette olyan oktatásszervezési megoldások 
alkalmazását, amelyek, a gazdaságos intézményméretbıl eredıen, hatékonyan és gazdaságosan 
képesek biztosítani a pedagógiai, szakmai célkitőzések megvalósításának szervezeti feltételeit. 
Összefoglalva a kistérségi közoktatási intézmény fenntartásának szakmai elınyeit, ezek a Szegedi 
kistérségben a következık: 

– Szakos pedagógus ellátás biztosítása minden tagintézményben. Ez a jogelıd intézmények 
nem mindegyikében volt megoldott. 

– A tanulók iskolabuszos utaztatásának megszervezése a települési önkormányzat kérésére, 
ha az önkormányzat nem tudja vagy nem akarja vállalni a tanulók helyben történı 
oktatásának költségeit, illetve, ha a településen önkormányzati fenntartású iskola nem 
mőködik. 

– Integráltan oktatott sajátos nevelési igényő tanulók szakszerő habilitációs, rehabilitációs 
foglalkoztatásának biztosítása és pedagógiai szakszolgálati ellátás biztosítása helyben, 
minden tagintézményben. A jogelıd intézmények nem minden tanulónak tudtak 
megfelelı szakembert biztosítani. 

– A kistérségi illetékességgel mőködı tanulási képességet vizsgáló szakértıi és 
rehabilitációs bizottság tehermentesíti a megyei bizottságot. Egyes esetekben a 
szakvélemények késése elérte a két-három évet, a kistérségi bizottság létrehozása óta a 
szakvélemények késedelme megszőnt. 

– Az angol nyelv és az informatika egységes tanterv szerinti oktatása, felkészítés az állami 
nyelvvizsgára és az ECDL informatika vizsgára. A jogelıd intézményekben az alapfokú 
és a középfokú oktatás egymásra épülése nem volt megoldott. 

– Angol anyanyelvő lektorok biztosítása a tagiskoláknak áttanítás keretében. A jogelıd 
általános iskolák idegen nyelvi lektort nem tudtak alkalmazni. 

– Teljes körő próbanyelvvizsga szervezése az állami nyelvvizsga szabályai szerint 7. és 11. 
évfolyamon helyi kompetenciamérésként, minden évben kb. 400 tanuló részvételével. 
Nem tudunk Magyarországon hasonló kezdeményezésrıl. 
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– Pedagógus szakmai munkaközösségek mőködtetése az intézményen belül, kistérségi 
szinten, intézményi továbbképzési programok szervezése, akkreditált belsı pedagógus 
továbbképzések indítása, rendszeres bemutató órák, óralátogatások szervezése. Az 
SZKTT Közoktatási Intézménye létrejöttével a kistelepülésen mőködı intézmények 
szakmai elszigeteltsége megszőnt, a pedagógiai munka belsı ellenırzése hatékonyabbá 
vált. 

 
A kistérségi közoktatási feladatellátás és intézményfenntartás célja a kistérség településein a 
közoktatási feladatellátás színvonalának emelése, esélyegyenlıség biztosítása, hogy a tanulók a 
kistérség minden településén a szegedi iskolák tanulóival egyenlı eséllyel, a szegedi iskolákkal 
azonos vagy jobb személyi és tárgyi feltételek között vehessék igénybe a közoktatási rendszer 
szolgáltatásait. A kistérségi közös közoktatási szakszolgálati és a közoktatási intézményi 
feladatellátás mutatóinak alakulását és szakmai eredményeit a következı pontok részletezik. 
 
Közoktatási szakszolgálatok 
A közoktatási szakszolgálatokat 2005 óta többcélú kistérségi szakszolgálatok is elláthatják. A 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az országban az elsık között szervezte meg a szakszolgálati 
ellátást 2005-ben a társult önkormányzatok – Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, 
Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó – területére kiterjedı 
lefedettséggel. A cél az volt, hogy a szolgáltatást közelebb kerüljön azokhoz, akik igénybe veszik, 
minden településre jusson el az ellátás. 
 
A beszámolási idıszak elsı éveiben a közoktatási szakszolgálatokat és a kistérség nevelési, oktatási 
intézményeiben integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényő gyermekek pedagógiai célú 
habilitációs rehabilitációs foglalkoztatását ellátó utazó szakemberhálózatot az SZKTT 
Munkaszervezete szervezte és mőködtette a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás 
területén, továbbá gyógypedagógiai fejlesztési feladatokat látott el gyógypedagógiai asszisztens 
biztosításával SZMJV Önkormányzata óvodáiban. A 2006/2007. tanévben az utazó 
szakemberhálózat szakemberei a kistérség településein összesen közel 900 óvodásnak és iskolásnak 
nyújtottak szakszolgálati ellátást a logopédia, nevelési tanácsadás és a pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs foglalkoztatás területén. A beszámolási idıszakban a gyógytestnevelést – iskolaorvosi 
beutaló alapján – Szeged Megyei Jogú Város fenntartásában mőködı intézményekben több mint 500 
fı, a kistérség többi településén együttesen közel 300 fı vette, veszi igénybe évente. 
 
A 2007/2008. tanévtıl a logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás és az utazó gyógypedagógus szolgálat szervezését az SZKTT Közoktatási Intézménye 
vette át Deszk, Dóc, Kübekháza, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Tiszasziget, és Újszentiván 
településeken, ahol az intézménynek mőködött tagintézménye. A pedagógiai szakszolgálatok 
ellátását a többi településen, illetve a gyógytestnevelést a kistérség minden településén továbbra is az 
SZKTT Munkaszervezete szervezi. A szakszolgálati ellátás feladatmutatóinak alakulását a következı 
táblázat foglalja össze: 
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Az SZKTT Közoktatási Intézménye pedagógiai szakszolgálati feladatai 
Szervezeti egység  Szakszolgálati feladat Feladatmutató  

  2007/20
08 

2008/
2009 

2009/
2010 

Logopédiai Intézet  Logopédiai ellátás (fı/heti egy 
alkalom) 

363 365 448 

 Vizsgálatok száma (fı) 1538 1825 2027 

Nevelési Tanácsadó Terápiás gondozás (hat 
alkalom/fı) 

202 581 778 

 Szakvizsgálatok száma (db) 252 716 785 

 Iskolaérettségi vizsgálatok száma 
(db) 

179 221 263 

Továbbtanulási-pályaválasztási 
Tanácsadó 

Pályaválasztási tanácsadás (fı) 721 910 1405 

 Vizsgálatok száma (fı) 52 76 137 

Utazó Gyógypedagógus Szolgálat SNI gyerekek/tanulók ellátása 
(fı) 

207 243 373 

 
A Logopédiai Intézet azoknak a – többségében óvodás, illetve alsó tagozatos általános iskolás 
tanulónak – nyújt logopédiai szakellátást, akik nem sajátos nevelési igényőek, 
beszédfogyatékosságuk nem súlyos, illetve nem tartós. Az intézmény szakemberei évente 
rendszeresen szőrik a beszédhibákat az intézmény ellátási körzetéhez tartozó óvodákban, iskolákban. 
A beszédhibájuk miatt terápiára szoruló gyerekeknek, tanulóknak a Logopédiai intézet Szegeden a 
központi ambulanciáján, illetve a körtöltésen kívüli öt bázisóvodában, az SZKTT Közoktatási 
Intézménye tagiskoláiban és tagóvodáiban pedig helyben, a tagintézményben biztosít terápiás 
ellátást. A terápiára szoruló gyermekek, tanulók helyben történı ellátása azokon a kistérségi 
településeken is megoldott, ahol az SZKTT Közoktatási Intézményének nem mőködik 
tagintézménye. Ezeken a településeken a logopédiai ellátást – a települési önkormányzattal kötött 
együttmőködési megállapodás alapján – az SZKTT munkaszervezete utazó szakemberek 
foglalkoztatásával biztosítja.  
 
A Nevelési Tanácsadó feladata a 3-18 éves kor közötti gyermekek és serdülık egészséges 
személyiségfejlıdésének támogatása, illetve igény esetén a tanköteles kort elérı gyermekek 
iskolaérettségének megállapítása. Az intézményhez a szülık saját döntésük alapján, illetve az óvoda, 
iskola javaslatára fordulhatnak. Az intézmény szakemberei pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok 
alapján végzik tanácsadó tevékenységüket, illetve a terápiára szoruló, de nem sajátos nevelési igényő 
gyermekek, tanulók szükség szerinti pszichés gondozását, képességbeli fejlesztését. A Nevelési 
Tanácsadó az iskolaérettségi vizsgálatokat helyben végzi az SZKTT Közoktatási Intézménye 
valamennyi tagintézményében, egyéb esetekben szolgáltatásai Szegeden az intézmény központi 
ambulanciáján vehetık igénybe. Az intézmény szakemberei a tanulási képességek súlyos és tartós 
rendellenessége vagy egyéb, a tanulási képességeket befolyásoló fogyatékosság gyanúja esetén a 
gyermekeket, tanulókat – a sajátos nevelési igényük megállapítása céljából – a Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsághoz irányítják. 
A Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó feladata a közös közoktatási feladatellátásban 
résztvevı települések diákjainak továbbtanulással, pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos 
tájékoztatása, felkészítése, kiemelt feladata az SZKTT Közoktatási Intézményén belül a tanulók 
középfokú továbbtanulásának, folyamatos továbbhaladásának elıkészítése. A tanácsadók a diákok 
személyes meghallgatása, az egyéni adottságok, érdeklıdés, az érintett pedagógusok véleménye, a 
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szülıi konzultáció figyelembevételével teszik meg javaslataikat, támogatják a reális pályaválasztási 
döntés kialakítását. Az intézmény szakemberei az egyéni és csoportos tanácsadó tevékenységet, 
illetve az egyéni tanácsadó tevékenységhez kapcsolódó pszichológiai vizsgálatokat helyben végzik 
azokon a kistérségi településeken, ahol az SZKTT Közoktatási Intézményének mőködik 
tagintézménye, a szolgáltatást a szülık és tanulók igény szerint az intézmény központi 
ambulanciáján is igénybe vehetik. 
 
Az Utazó Gyógypedagógus Szolgálat feladata azoknak a sajátos nevelési igényő gyermekeknek és 
tanulóknak a pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása, fejlesztése, akik 
rendelkeznek a területileg illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság, 
illetve a fogyatékosság típusa szerint illetékes országos szakértıi bizottság érvényes 
szakvéleményével. A fogyatékosság típusának megfelelı szakellátást speciális végzettségő – 
pszichopedagógus, logopédus, szurdopedagógus, tiflopedagógus, autista szakos – gyógypedagógus 
szakemberek biztosítják. Az Utazó Gyógypedagógus Szolgálat szakemberei a beszámolási 
idıszakban évente átlagosan 160 fı sajátos nevelési igényő gyermeket, tanulót láttak el az SZKTT 
Közoktatási Intézménye tagintézményeiben. A 2009/2010. tanévtıl – Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása között létrejött megállapodás alapján – 
az Utazó Gyógypedagógus Szolgálat szakemberei látják el Szeged önkormányzati fenntartású 
óvodáiban, általános és középfokú iskoláiban azokat a sajátos nevelési igényő gyermekeket, 
tanulókat, akiknek az ellátásához az intézmények nem rendelkeznek megfelelı végzettségő 
gyógypedagógus szakemberrel. A 2009/2010. tanévben az utazó szakemberek több mint 200 
gyermeket, tanulót láttak el a Szegedi intézményekben, a 2009/2010. tanévre az ellátás iránti igény 
ezen a területen több mint 300 fıre nıtt. 
A pedagógiai szakszolgálati alapellátás teljes körő biztosítása érdekében, a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa döntése alapján 2008. április 1-jétıl az SZKTT 
Közoktatási Intézménye szervezetén belül, tagintézményként létrejött a kistérségi illetékességgel 
mőködı Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság. Ennek 
eredményeképpen megvalósult a Szegedi kistérség valamennyi településének teljes körő pedagógiai 
szakszolgálati ellátása, beleértve ebbe Algyı, Domaszék, Röszke, és Zsombó, valamint Szeged 
települési önkormányzatainak fenntartásában mőködı nevelési, oktatási intézményeket is. A 
közoktatási törvény módosítása következtében 2009. július 1. napjával a Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság kivált a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Közoktatási Intézménye szervezetébıl, önálló intézményként mőködik. A Szakértıi Bizottság a 
2008/2009. tanévben 1046, a 2009/2010. tanévben 1242 vizsgálatot végzett, a szakvélemények 
kiadásának korábban tapasztalt, a megyei bizottság túlterheltsége miatt felhalmozott késedelme már 
a kistérségi illetékességő bizottság mőködésének elsı évében megszőnt. 
 
Óvodai, iskolai intézményi ellátás 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2007-ben átvette hét település – Deszk, Dóc, Kübekháza, 
Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget és Újszentiván – önkormányzati általános iskoláinak és 
óvodáinak, valamint a Szeged Megyei Jogú Város fenntartásában mőködı intézmények közül az 
Eötvös József Gimnázium, a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Sólyom Utcai Óvoda és Általános 
Iskola fenntartói jogát. Az átvett intézményekbıl hozta létre 2007. július 1-jével a Polgármesterek 
Tanácsa az SZKTT Közoktatási Intézményét, amely a közös közoktatási feladatellátásban résztvevı 
települések óvodai és iskolai feladatai mellett közoktatási szakszolgálati feladatokat is átvett az 
SZKTT Munkaszervezetétıl. A 2007/2008. tanévben az intézmény tizennyolc tagintézménnyel 
kezdte meg mőködését, a tizenkilencedik tagintézményt – a kistérségi illetékességgel mőködı 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságot – a társulás 2008. április 1-
jével, a tanév során hozta létre az intézmény szervezetén belül. A Bizottság a 2009/2010. tanévtıl – a 
közoktatási törvény új elıírásainak megfelelıen – önálló intézményként mőködik.   
A 2008/2009. tanévtıl az SZKTT Közoktatási Intézménye Kübekházán mőködı általános iskolai 
tagintézményét a kistérségi társulás Kübekháza Község Önkormányzata kérésére megszüntette, ezzel 
egyidejőleg megszervezte a közel 90 tanuló iskolabuszos utaztatását a Kossuth Lajos Iskolába. A 
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következı évben Dóc Község Önkormányzata ugyanilyen kéréssel fordult a Polgármesterek 
Tanácsához, ezért a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása kérésére Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata újabb szegedi általános iskolát adott át kistérségi fenntartásba, hogy a dóci tanulók 
kötelezı felvételét Szegeden biztosítani lehessen. Az átszervezéssel egyidejőleg Dóc Község 
Önkormányzata közoktatási megállapodást kötött a településen újonnan alapított egyházi általános 
iskolával is, amely felvette a dóci általános iskolásokat, azonban a kistérségi együttmőködés 
keretében továbbra is az SZKTT közoktatási Intézménye biztosítja a kötelezı felvétel lehetıségét a 
Weöres Sándor Iskolában azoknak a dóci tanulóknak, akiket szüleik nem kívánnak egyházi iskolába 
járatni. A 2009/2010. tanévet követıen hasonló döntést hozott a kistérség másik három települése – 
Kübekháza, Tiszasziget és Újszentiván önkormányzata – is, ahol a tanulólétszám Dóchoz hasonlóan 
tartósan alacsony. Az érintett településeken létrehozott egyházi iskolák a településsel kötött 
megállapodás alapján felvették a helyi tanulók többségét, míg közel 90 tanuló – megközelítıleg az 
érintett tanulólétszám egyharmada – ellátásáról és, ha a szülık igénylik, iskolabuszos utaztatásáról a 
szülık választása szerint továbbra is a kistérségi társulás gondoskodik. 
 
A beszámolási idıszakban az SZKTT Közoktatási Intézményében ellátott gyermek-, illetve 
tanulólétszám 3200–3400 fı között mozgott, a nevelés és oktatás feladatait 290–310 fı pedagógus 
látta el. A pedagógus létszám növekedése a 2009/2010. tanévben egyrészt a Weöres Sándor Iskola 
átvétele, másrészt az Utazó Gyógypedagógus szolgálat bıvítése miatt következett be. Utóbbi a 
2009/2010. tanévben Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából átvette 120 fı 
integráltan oktatott sajátos nevelési igényő tanuló habilitációs, rehabilitációs ellátását a szegedi 
önkormányzati iskoláktól. Az SZKTT Közoktatási Intézménye feladatait és a fıbb feladatmutatók 
alakulását a következı táblázat foglalja össze. 
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Intézmény Intézményegység Feladat Tagintézmény Gyermek, tanuló Pedagógus álláshely  

   2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

SZKTT 
Közoktatási 
Intézménye 
 

Egységes 
gimnázium  
(1–12. évfolyam) 

gimnázium  
(9–12. évfolyam) 

1 1 1 483 468 473 160,5 163,3 188,0 

  általános iskola  
(1–8. évfolyam) 

8 7 7 1853 1845 2125    

 Óvoda óvoda 7 7 7 599 590 598 54,0 55 54,3 
 SNI 

intézményegység 
(integráltan nem 
nevelhetı, oktatható 
gyermekek, tanulók 
számára) 

óvoda,  
általános iskola 

1 1 1 257 244 234 40,5 39,5 36,5 

 Pedagógiai 
szakszolgálati 
intézményegység 

nevelési tanácsadó, 
logopédiai intézet, 
továbbtanulási és 
pályaválasztási tanácsadó,  
utazó gyógypedagógus 
szolgálat 

1 1 1 - - - 28,5 28,5 31,0 

  tanulási képességet 
vizsgáló szakértıi és 
rehabilitációs tevékenység 

1 1 - - - -   - 

Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság 

 - - 1 - - - - - 4,5  

Összesen 19 18 18 3192 3147 3430 291,8 286,3 3
0
9
,
8

 

 
A Szegedi kistérség közoktatási intézményi feladatai 2007–2010 
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Az SZKTT Közoktatási Intézménye alapításakor a Polgármesterek Tanácsa meghatározta az 
intézmény kiemelt szakmai célkitőzéseit: Ezek a fenntartói elvárások Polgármesterek Tanácsa által 
elfogadott Önkormányzati Minıségirányítási Program szerint a következık: 

1. Az intézmény a közoktatási törvény által elıírt végzettségő és szakképzettségő szakembert 
foglalkoztasson minden pedagógus munkakörben, ennek érdekében alkalmazza a tagintézmények 
közötti áttanítás lehetıségét.  

2. A pedagógusok kötelezı óráikat a végzettségüknek, szakképzettségüknek megfelelı tanításra 
fordítsák, tanórán kívüli feladataikat a kötelezı óráikon felül lássák el. 

3. Az intézmény biztosítsa a Szegedi kistérség településein élı sajátos nevelési igényő gyermekek, 
tanulók teljes körő pedagógiai szakszolgálati ellátását, beleértve ebbe azokat a települési 
önkormányzatokat is, amelyek közoktatási intézményi feladataikat vagy azok egy részét nem az 
SZKTT Közoktatási Intézményén keresztül látják el. 

4. Az intézmény szervezze meg és biztosítsa a szerb kisebbségi nevelést és oktatást az óvodától a 
középiskola befejezéséig, beleértve ebbe a középszintő, illetve emelt szintő szerb érettségi 
vizsgára történı felkészítést is. 

5. Az intézmény biztosítsa a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása településein lakó általános 
iskolai tanulók iskoláztatását, ha a településen az alacsony tanulólétszám miatt nincs lehetıség 
arra, hogy valamely évfolyamon helyben osztály induljon. 

6. Az intézmény szervezze meg az SZKTT Közoktatási Intézménye általános iskolai 
tagintézményeibe más településrıl bejáró tanulók iskolabuszos utaztatását azokon a 
településeken, ahol ezt a szülık igénylik. 

7. Az intézmény biztosítsa az intézményen belüli folyamatos továbbhaladás lehetıségét az SZKTT 
Közoktatási Intézményébe járó minden nyolcadik osztályos tanulónak, aki gimnáziumban kíván 
felkészülni az érettségire és a felsıfokú továbbtanulásra. 

8. Az intézmény biztosítsa a tagintézmények pedagógusai közötti pedagógiai, szakmai 
együttmőködés szervezeti kereteit és fórumait a minıségi munka, a tananyag és követelmények 
egymásra épülése, a magas színvonalú idegen nyelvi és informatikai oktatás megvalósítása, a 
tanulók esélyegyenlıségének elımozdítása érdekében. 

9. Az idegennyelv-oktatást fejlessze tovább az intézmény úgy, hogy a nyolcadik osztály befejezéséig 
minél több tanuló alapfokú nyelvvizsgát, a tizenkettedik – nyelvi elıkészítı évfolyamra épülı 
képzés esetén a tizenharmadik – osztály befejezéséig középfokú nyelvvizsgát vagy emelt szintő 
idegen nyelvi érettségi vizsgát tegyen az intézményben. 

10. Az informatikaoktatást fejlessze tovább az intézmény úgy, hogy a nyolcadik osztály befejezéséig 
minél több tanuló ECDL Start vizsgát, a tizenkettedik osztály befejezéséig teljes ECDL vizsgát 
vagy emelt szintő informatika érettségi vizsgát tegyen az intézményben. 

11. Az érettségi vizsgatárgyak oktatását fejlessze tovább az intézmény úgy, hogy a nyolcadik osztályt 
végzett tanulók közül azok, akik az érettségit követıen tovább kívánnak tanulni, minél nagyobb 
számban tegyenek az intézményben emelt szintő érettségi vizsgát. 

12. Az intézmény minıségirányítási programjában határozzon meg, és mőködtessen a fenntartói 
elvárásokhoz igazodó alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert. 

 
A minıségirányítási rendszer részeként meghatározott fenntartói elvárások megjelennek az SZKTT 
Közoktatási Intézménye pedagógiai programjában és intézményi minıségirányítási programjában, 
megvalósításukról az intézmény tanévenként beszámol. A fenti célkitőzések megvalósítása a 
beszámolási idıszakban a következıképpen alakult: 
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1. Szakos pedagógus ellátás, áttanítás. A megfelelı végzettségő pedagógus szakemberek biztosítása 
az SZKTT Közoktatási Intézménye létrehozása elıtt több településen nem volt megoldott, az 
alacsony tanulólétszámmal mőködı iskolák nem, vagy csak jelentıs többletkiadások árán tudták az 
angol nyelv, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz és az ének-zene tantárgyak szakszerő 
oktatását megszervezni. Az SZKTT Közoktatási Intézménye létrehozása után, már az elsı tanévtıl 
sikerült ezt a problémát teljes mértékben megoldani, tanévenként 20-25 fı pedagógus 
tagintézmények közötti áttanításának megszervezésével. A kistérség településein tanító pedagógusok 
közel 40%-a korábban is Szegedrıl járt ki tanítani ezekbe az iskolákba, így az áttanítás bevezetése 
sem a pedagógusoknak, sem az intézményeknek nem jelentett többletterhet. Az áttanítás keretében 
már az elsı tanévtıl 1 fı, a 2009/2010. tanévtıl 2 fı amerikai lektor segíti az angol nyelv oktatását, 
akik nemzetközi szerzıdés keretében tanítanak Magyarországon. A kistérségi általános iskolák 
korábban, önállóan nem tudtak idegen nyelvi lektort foglalkoztatni, erre csak az SZKTT Közoktatási 
Intézménye szervezetén belül nyílt meg a lehetıség. 
 
2. A pedagógusok munkaidejének jobb kihasználása. Azok az iskolák, amelyek alacsony 
tanulólétszámmal mőködnek, a pedagógusaik egy részének nem tudnak elegendı tanórát biztosítani, 
hogy az a pedagógus teljes munkaidejét (kötelezı óraszámát) kitöltse. Ezek az iskolák ma is arra 
kényszerülnek, hogy a pedagógusok egy részét részmunkaidıben foglalkoztassák, vagy a pedagógus 
munkaidejét részben olyan tevékenységgel töltsék ki, ami a gyermekek, tanulók igényeit figyelembe 
véve egyébként nem lenne indokolt. Az SZKTT Közoktatási Intézményében a tagintézmények 
közötti áttanítás megszervezése lehetıvé tette a fenti probléma megoldását minden tagintézményben. 
Az intézmény pedagógusainak meg lehet úgy szervezni a munkáját, hogy az a gyermekek, tanulók 
tényleges szükségleteihez igazodjon, emellett a részmunkaidıs foglalkoztatás is jelentısen csökkent, 
mert az áttanítók a teljes munkaidıhöz hiányzó kötelezı óraszámukat másik tagintézményben 
teljesíteni tudják. 
 
3. Sajátos nevelési igényő tanulók szakszerő ellátása. Az integráltan nevelt oktatott sajátos nevelési 
igényő tanulók szakszerő, a fogyatékosság típusához igazodó habilitációs, rehabilitációs ellátása a 
települési önkormányzatok kötelezı közoktatási feladata. A testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, 
tanulásban akadályozott, autista, vagy a megismerés és viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı, integráltan nevelt, oktatott gyermekek, tanulók ellátásához a 
fogyatékosság típusának megfelelı végzettséggel rendelkezı gyógypedagógus szakembereket – 
kistelepülésen és nagyvárosban egyaránt – utazó szakemberhálózat mőködtetésével lehet hatékonyan 
biztosítani. Ezt a feladatot a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása létrejöttekor az SZKTT 
Munkaszervezete látta el a Szegedi kistérség minden településén, kivéve Szegedet. A 2009/2010. 
tanévig a feladatellátás jelentıs része, beleértve ebbe a szegedi önkormányzati iskolák ellátását is,  
az SZKTT Közoktatási Intézményéhez került, a feladatot ellátó szakemberek létszáma a beszámolási 
idıszakban 6 fırıl 13 fıre nıtt. A foglalkoztatott gyógypedagógus szakemberek létszáma 
tanévenként, az ellátást igénylı gyermek és tanulólétszámokhoz igazodva változik. 
 
4. Szerb kisebbségi nevelés és oktatás. Az SZKTT Közoktatási Intézménye létrejötte elıtt a Szegedi 
kistérségben Deszken, Újszentivánon és Szegeden folyt szerb kisebbségi nevelés és oktatás. A 
2009/2010. tanévtıl Tiszaszigeten is beindult a szerb kisebbségi oktatás, mert az SZKTT 
Közoktatási Intézménye szervezetén belül a tiszaszigeti és újszentiváni alsó tagozatosok 
Újszentivánon, míg a felsı tagozatosok Tiszaszigeten jártak iskolába. Az elsı tanévben a szerb 
kisebbségi nevelésbe és oktatásba 160 gyerek, tanuló kapcsolódott be, az intézményben ellátott 
gyermekek, tanulók létszámának 5%-a. Az ellátás iránti igény a beszámolási idıszak alatt nem 
változott jelentısen. A 2010/2011. tanévtıl Tiszaszigeten és Újszentivánon egyházi fenntartású 
intézmények vették át az SZKTT Közoktatási Intézménye tagintézményeinek helyét, aminek 
következtében ezekrıl a településekrıl a szerb kisebbségi oktatás Szıregre a Kossuth Lajos Iskolába 
került. Az átszervezés fordulatot hozhat a szerb kisebbségi oktatásban, ugyanis a Tiszaszigetrıl és 
Újszentivánról átvett tanulók mellett helyben új igények jelentek meg, emiatt a szerb kisebbségi 
oktatásba bekapcsolódó tanulólétszám a következı tanévtıl elıreláthatólag 80 fıvel megnı. 
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5. Megszőnı tagintézmények feladatainak átvétele. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása az 
SZKTT Közoktatási Intézménye létrehozásával megteremtette annak lehetıségét, hogy a magas 
szakmai színvonalú oktatást a tanulók lakóhelyükön vehessék igénybe. A közös feladatellátásban 
résztvevı települési önkormányzatok oktatási költségei az oktatás színvonalának csökkentésével 
nem mérsékelhetık, ugyanakkor ezek a költségek alacsony, iskolánként 200 fı alatti tanulólétszám 
esetén a tanulólétszám csökkenésével nem csökkennek jelentısen. A fajlagosan nagyobb oktatási 
költségek miatt Dóc, Kübekháza, Tiszasziget és Újszentiván önkormányzatai különbözı 
idıpontokban kérték a kistérségi társulástól, hogy a településen élı tanulók, vagy a tanulók egy 
részének iskoláztatását az SZKTT Közoktatási Intézménye más településen mőködı 
tagintézményében biztosítsa. A megoldás jelentısen csökkentette, de nem csökkentette nullára az 
érintett települések közoktatási kiadásait. A kistérségi társulásnak átadott oktatási hozzájárulások e 
települések esetén azért csökkentek, illetve a jövıben azért csökkennek tovább, mert az e 
településeken indított egyházi általános iskolák miatt együttesen közel 250 fıvel csökkent az ezekrıl 
a településekrıl az SZKTT Közoktatási Intézménye más településen mőködı tagintézményébe 
bejáró tanulók száma. A településekkel kötött közoktatási együttmőködési szerzıdések alapján az 
SZKTT közoktatási intézménye továbbra is biztosítja az általános iskolai ellátást azoknak a 
tanulóknak, akiket szüleik nem kívánnak egyházi fenntartású iskolába járatni, ezzel az érintett 
önkormányzatok eleget tudnak tenni a közoktatási törvényben elıírt, a lelkiismereti és 
vallásszabadság érvényesülését az iskolaválasztás vonatkozásában biztosító kötelezettségüknek. 
 
6. Iskolabuszos utaztatás. A közös közoktatási feladatellátásban résztvevı településekrıl, ha ott az 
SZKTT Közoktatási Intézményének nem mőködik tagintézménye, a tanulók iskolabusz ingyenes 
igénybevételével utazhatnak az SZKTT Közoktatási Intézménye e feladat ellátására kijelölt 
tagintézményébe. Az iskolabuszos utaztatást az SZKTT Munkaszervezete szervezi, az utaztatott 
tanulók pedagógiai felügyeletét az SZKTT Közoktatási Intézménye pedagógusai biztosítják. Az 
SZKTT Közoktatási Intézménye létrehozásától, azaz három tanéven keresztül közlekedtek 
iskolabuszok Tiszasziget és Újszentiván között, mert a két települési önkormányzat kérésére a felsı 
tagozatos tanulók ellátását a tiszaszigeti, az alsó tagozatos tanulók ellátását az újszentiváni tagiskola 
biztosította. A következı tanévben, Kübekháza Község Önkormányzata kérésére került sor 
Kübekháza és a szıregi Kossuth Lajos Iskola közötti iskolabuszos utaztatás megszervezésére. Az 
érintett települési önkormányzatok döntése nyomán a 2010/2011. tanévtıl Kübekházáról, 
Tiszaszigetrıl, és Újszentivánról egyaránt a szıregi Kossuth Lajos Iskolába járhatnak iskolabusszal 
azok a tanulók, akiknek szülei gyermeküknek ezt az iskolát választották. 
 
7. Intézményen belüli folyamatos továbbhaladás. Az SZKTT Közoktatási Intézményén belül tizenkét 
évfolyamos egységes gimnázium mőködik, így az intézménybe beiratkozó elsı osztályosok 
gimnáziumba iratkoznak, függetlenül attól, hogy annak a Szegedi kistérség mely településén 
mőködı tagiskoláját választották. Az egységes gimnázium nyolcadik osztályának elvégzése általános 
iskolai végzettséget tanúsít, és középfokú továbbtanulásra jogosít. A beszámolási idıszak középfokú 
felvételi eredményei szerint az intézményben végzı nyolcadikosok 20%-a szakiskolában, 50%-a 
szakközépiskolában és 30%-a gimnáziumban tanul tovább. Az SZKTT Közoktatási Intézménye 
tagintézményeiben évente végzı 300–320 nyolcadikos közül gimnáziumban 100–120 diák tanul 
tovább. A beszámolási idıszakban folyamatosan nıtt az intézményen belül, az Eötvös József 
Egységes Gimnáziumban továbbtanuló diákok aránya, számuk a beszámolási idıszak végére 
meghaladta a 30 fıt, a gimnáziumba felvett összes kilencedikes egynegyedét. A felsıfokú 
továbbtanulás elıkészítését szolgáló folyamatos továbbhaladás ösztönzése érdekében az intézmény 
angol nyelvi és informatikai tantervet vezetett be minden tagintézményben, a tanterv az általános 
iskolai tanulmányoktól az érettségire való felkészítésig folyamatosan egymásra építkezı tananyag és 
követelményrendszerrel mőködik, ezzel egyedülálló elınyhöz juttatja azokat a tanulókat, akik 
tanulmányaikat az intézmény valamelyik általános iskolai tagintézményében kezdték. Az 
intézményen belüli folyamatos továbbhaladást választó tanulók már a gimnázium befejezése elıtt 
állami nyelvvizsgát, ECDL informatikai vizsgát, illetve elırehozott érettségi vizsgát tehetnek az 
egységes tantervek szerint oktatott tantárgyakból. 
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8. Tagintézmények közötti pedagógiai, szakmai együttmőködés, pedagógus továbbképzés. A 
kistérségi intézmény megalakulásakor tagintézmények közötti munkaközösségek alakultak, ezek hét 
mőveltségi területen tömörítették az azonos szakterületen dolgozó pedagógusokat, így azok a 
pedagógusok, akiknek többsége, elsısorban a kis óraszámú tantárgyakat tanító tanárok korábban 
szakmailag elszigetelten dolgozott, most fórumot kapott a szorosabb pedagógiai, szakmai 
együttmőködéshez. A tagintézmények közötti kistérségi szintő munkaközösségek, tanulmányi 
versenyeket, továbbképzéseket, bemutató órákat szerveznek, utóbbiak kiemelt szerepet kaptak a 
pedagógusok belsı továbbképzésében, a pedagógiai munka belsı ellenırzésében és a szorosabb 
szakmai együttmőködés kialakításában. Az intézmény mindezeken felül tanévenként két 
továbbképzési napot szervez, ahol az intézmény pedagógusai és egyéb szakalkalmazottai 
rendszeresen találkozhatnak a szakma elismert képviselıivel, és szakmai konzultációk során 
bıvíthetik szaktudásukat. A pedagógus továbbképzési rendszer keretében az intézmény rendszeresen 
szervez akkreditált továbbképzéseket, melyek igénybevétele az intézmény alkalmazottai számára 
ingyenes. A beszámolási idıszak folyamán ilyen továbbképzések keretében sajátíthatta el az 
intézmény több mint 60 pedagógusa az interaktív tábla tanórai használatát, illetve több mint 80 
pedagógus és egyéb dolgozó készülhetett fel ingyenesen az ECDL informatikai modulvizsgákra. 
 
9. Az idegennyelv-oktatás továbbfejlesztése, próbanyelvvizsga. Az intézmény az idegen nyelvek 
oktatásának továbbfejlesztése és eredményesebbé tétele érdekében több elembıl álló programot 
valósított meg a beszámolási idıszakban: 

– Angol nyelvbıl, amelyet az intézmény minden tagiskolájában oktatnak, az általános 
iskolától a középiskola befejezéséig tartó egységes tanterv szerint folyik a tanítás, az 
egységes tanterv bevezetésének egyik célja az állami nyelvvizsgára való eredményes 
felkészítés. 

– A 2007/2008. tanévtıl egy, a 2009/2010. tanévtıl két amerikai lektor segíti a tanulók 
angol nyelvi kommunikációs készségének fejlesztését a tagiskolákban. 

– Az MM Publications bázisiskolájaként a tankönyvkiadó szakértıi rendszeresen ellenırzik 
az angol nyelvoktatást az intézmény minden tagintézményében, támogatják az egységes 
angol tantervek bevezetését, segítik az angol nyelvet oktató pedagógusok szakmai 
továbbfejlıdését. 

– Az Eötvös József Egységes Gimnáziumban 2007-ben akkreditált állami nyelvvizsgahely 
kezdte meg mőködését, az intézmény idegen nyelveket oktató pedagógusai belsı 
továbbképzésen sajátították el az egyes állami nyelvvizsga típusok vizsgarendszerének 
sajátosságait, és vizsgáztatói alapismereteket szereztek, amit a nyelvvizsgára való 
felkészítés során és próbanyelvvizsgán tudnak hasznosítani. 

– Az intézmény megalakulásától minden tanévben angol nyelvi próbanyelvvizsgán vesz 
részt az intézmény valamennyi hetedik és tizenegyedik évfolyamos tanulója, tanévenként 
együttesen több mint 400 tanuló. A beszámolási idıszak végéig együttesen több mint 
1200 tanuló tett az intézményben próbanyelvvizsgát. A tanulók választásuk szerint 
tehetnek próbanyelvvizsgát német, angol, olasz, francia és szerb nyelvbıl is, valamennyi 
nyelvbıl alapfokon, vagy középfokon – angol nyelvbıl a 2009/2010. tanévtıl felsıfokon 
is – az állami nyelvvizsga szabályai szerint. A beszámolási idıszak végéig a vizsgázók 
több mint 20%-a tett eredményes szóbeli vagy írásbeli próbanyelvvizsgát.  

– A 2008/2009. tanévtıl az Eötvös József Egységes Gimnáziumban nyelvi elıkészítı 
évfolyamra épülı öt évfolyamos angol–informatika speciális tantervő osztály indul, 
ennek tanulói a tizenegyedik évfolyam végén elırehozott angol nyelvi érettségit tehetnek. 
Az intézmény tagiskoláinak tanulói, élve a folyamatos továbbhaladás lehetıségével, 
felvételi vizsga nélkül, általános iskolai tanulmányi eredményeik alapján juthatnak be 
ebbe az osztályba. 
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10. Az informatika oktatás továbbfejlesztése,az ECDL informatikai vizsga. Az intézmény az 
idegennyelv-oktatás továbbfejlesztéséhez hasonlóan az informatika oktatás területén is több elembıl 
álló programot valósított meg: 

– Az angol nyelvhez hasonlóan informatikából is egységes, az általános iskolai és a rá 
épülı középiskolai tananyagot is magába foglaló tanterv szerint folyik az oktatás minden 
tagiskolában. A tananyag úgy épül fel, hogy a tanulók a nyolcadik évfolyam végéig 
felkészülhetnek az ECDL informatikai vizsga modulvizsgáinak megkezdésére, és a 
tizedik évfolyam végéig valamennyi modulvizsgát letehetik, választásuk szerint 
elırehozott érettségi vizsgát tehetnek informatika tantárgyból, vagy felkészülhetnek az 
emelt szintő informatika érettségi vizsgára. 

– Az intézmény szervezetén belül akkreditált ECDL vizsgaközpont kezdte meg mőködését 
2008-ban.  

– A tagiskolák tanulói az informatika tantárgy tananyagához kapcsolódóan, az egységes 
informatika tanterv felfutásával növekvı számban tettek, és tesznek ECDL 
modulvizsgákat. A program elsı évében 41, a második évben 214, a harmadik évben, a 
2009/2010. tanév végéig 257 sikeres modulvizsgát tettek a tanulók. 

 
11. Felkészítés az emelt szintő érettségi vizsgára. Azok a tanulók, akik az Eötvös József Egységes 
Gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, a gimnázium utolsó két évében kétszintő érettségi 
felkészítésben vesznek részt, minden tanuló két tantárgyból választhat emelt szintő érettségi 
felkészítést. A beszámolási idıszakban több mint 200 tanuló választott emelt szintő érettségi 
felkészítést, 40%-uk jelentkezett emelt szintő érettségire, és tett a választott tantárgyakból sikeres 
emelt szintő érettségi vizsgát. 
 
12. Teljesítményértékelési rendszer. Az SZKTT Közoktatási Intézménye 2008-ban elfogadott 
Intézményi minıségirányítási programjának megfelelıen a 2008/2009. tanévtıl teljes körő, minden 
közalkalmazottra kiterjedı teljesítményértékelési rendszert mőködtet, amelyhez a közoktatási 
törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény új elıírásainak megfelelı minısítési 
rendszer kapcsolódik. Az IMIP szerinti teljesítményértékelési rendszer keretében minden dolgozót 
közvetlen felettese értékel tanév végén. Az éves teljesítményértékelés alapján a dolgozók 
minısítésére ötévenként kerül sor. Az IMIP bevezetése óta évenként több mint 400 közalkalmazott 
éves teljesítményének értékelésére és több mint 60 közalkalmazott minısítésére került sor. 
A kistérségi mőködés a beszámolási idıszakban kedvezı feltételeket teremtett az SZKTT 
Közoktatási Intézménye számára a fenti szakmai célok megvalósítása mellett a nevelés és oktatás 
tárgyi feltételeinek javításához és tartalmi korszerősítéséhez pályázati források bevonására is. Az 
iskolakorszerősítési pályázatok eredményeként Deszken, Szatymazon, Szıregen és Sándorfalván 
került sor iskola-felújításra több mint 1 milliárd forint költséggel, pályázati támogatás 
igénybevételével, jelenleg aláírás elıtt pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése címő pályázat támogatási szerzıdése, a tervezett közel 100 millió forint 
összköltségő informatikai fejlesztés az intézmény minden tagiskoláját érinti. A fenti pályázati 
támogatásokra a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, mint fenntartó pályázott, a pályázati 
projekteket a beszámoló a kistérségi társulás keretében megvalósult többi pályázattal együtt 
részletezi. A beszámolási idıszakban az SZKTT Közoktatási Intézménye is sikerrel pályázott olyan 
projektek támogatására, amelyeket nem fenntartóknak, hanem közoktatási intézményeknek írtak ki. 
Az elmúlt három évben 15 szakmai projekt – a kompetencia alapú oktatás bevezetését, az oktatás 
tartalmi fejlesztését, korszerő taneszközök beszerzését, az iskolai könyvtárak fejlesztését szolgáló 
projektek – megvalósítására nyert az intézmény együttesen több mint 30 millió forint támogatást, 
ezeket a beszámoló melléklete részletezi. 
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A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által igényelt közoktatási célú normatív állami 
hozzájárulások és támogatások összeges a beszámolási idıszakban meghaladta az évi 1,1 milliárd 
forintot, ennek 15%-a volt a kistérségi közoktatási együttmőködést ösztönzı normatív közoktatási 
támogatás. Az SZKTT Közoktatási Intézménye saját bevétellel csökkentett mőködési kiadása a 
2009. évben 1,6 milliárd forint volt. A kistérségi mőködés eredményeként megvalósult, szakmai 
célokat szolgáló ésszerősítés következtében az intézmény mőködési kiadása a jogelıd intézmények 
összes mőködési kiadásához képest évi 273 millió forinttal csökkent, ami a 2009. évi mőködési 
elıirányzat 17%-a. A kistérségi együttmőködésben résztvevı önkormányzatok állami forrásból nem 
fedezett közoktatási kiadásait az ésszerő oktatásszervezésbıl eredı kiadáscsökkenés mellett a 
kistérségben igényelhetı közoktatási normatív többletbevétel további évi 172 millió forinttal 
csökkentette. A közös közoktatási feladatellátásban 2009-ig résztvevı települési önkormányzatok 
közoktatási mőködési kiadásainak az önálló intézményfenntartáshoz viszonyított csökkenése 2009-
ben együttesen 445 millió forint volt, ami az együttesen számított közoktatási mőködési kiadások 
27%-a, ami fajlagosan, gyermekenként 131 ezer forint/év. 
 
Összegezve a kistérségi közoktatási feladatellátás tapasztalatait megállapítható, hogy a 
kistérségi együttmőködésben résztvevı önkormányzatoknak nıttek a közoktatási célú állami 
normatív bevételei, és csökkent a közoktatási intézményrendszer mőködtetésének költsége, ami 
tartósan csökkenti az önkormányzatok állami forrásból nem fedezett közoktatási kiadásait. 
Mindezek mellett a kistérség sikerrel pályázott a közoktatási intézményrendszer 
infrastrukturális és tartalmi fejlesztésének költségeire, ami javította a kistérségi közoktatás 
rendszer mőködési feltételeit. Mindez a szakmai színvonal növekedést szolgáló ésszerő 
oktatásszervezés következménye, aminek a kistérségi társulás keretében megvalósult 
közoktatási együttmőködés teremtette meg a feltételeit.  
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IV. PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG 

 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a felmerülı települési, önkormányzati igényeket, valamint a 
fenntartásában mőködı intézmények fejlesztési szükségleteit szem elıtt tartva készítette és készíti, 
illetve bonyolítja a pályázatait. 

2006-2010 közti idıszakban a 2010 szeptemberéig lebonyolított projektek összköltsége 
617.146.624,- Ft, melyhez központi költségvetési, vagy Európai Uniós forrásból 519.131.456,- Ft 
támogatást kaptunk. A projektek hozzájárultak többek között a közoktatás fejlesztéséhez, szabadidıs 
programok eltöltésének lehetıségéhez. A lezárult projektek megvalósításához az érintett 
önkormányzatok és a társulás összesen 62.359.717,- Ft-tal járultak hozzá, mivel az saját forrás 
kiegészítéséhez is nyertünk 35.655.451,- Ft-ot. 
 
A jelenleg folyamatban lévı projektek összköltsége 1.624.113.477,- Ft, melybıl 1.358.915.601,- Ft 
támogatást nyertünk központi költségvetési, vagy Európai Uniós forrásból. A folyamatban lévı 
projektek többek között a kistérség településeinek közoktatási és szociális ellátása fejlesztéséhez, 
bölcsıdék építéséhez járulnak hozzá, melyek megvalósításához az érintett önkormányzatok 
265.197.876,- Ft-tal járulnak hozzá. Ezen projektek egy részének esetében is nyertünk a saját forrás 
kiegészítéséhez támogatást, összesen 67.304.857,- Ft-ot. 
 
Összességében az elmúlt 4 évben 2.241.260.101,- Ft értékő beruházás valósult meg, vagy 
megvalósulása jelenleg is folyamatban van. Ehhez összesen 1.878.047.057,- Ft támogatást nyert a 
Kistérség, melyre vonatkozó összesítı táblázatot jelen elıterjesztéshez csatoltuk. 
 

A kistérségi munkaszervezet létszáma : 
  

Munkaviszony 
(kistérségi iroda munkatársai, gyógytestnevelık és 
pályázatírók együtt) 

16 fı 

Megbízási-vállalkozási jogviszony (számlás + 
megbízásos) 

13 fı 

ÖSSZESEN 29 fı 
 
A munkaviszony keretében foglalkoztatottak a kistérségi irodán dolgozók, a gyógytestnevelık, 
valamint a SZMJ Várossal kötött szerzıdés keretében 2 fı pályázatíró. A másik kategóriába a 
pedagógiai szakszolgálati tevékenység, a pályaválasztási tanácsadás és a jogi tevékenység ellátása 
tartozik.  
 

1.) a munkaszervezet elhelyezése: Szeged frekventált helyén a Széchenyi tér 5. szám alatt 
található a kistérségi iroda, jó megközelíthetıséggel tömegközlekedési kapcsolatokkal 

2.) a munkaszervezet infrastrukturális helyzete bemutatása: infrastrukturális ellátottsága jó, 
minden szükséges tárgyi feltétel adott a munkavégzéshez. A dolgozók munkakörülményei 
jók, a környezet kialakításában mind az igényesség, mind az ergonómiai feltételekre 
odafigyelt a munkaszervezet vezetıje. A szervezet minden dolgozónak biztosít számítógép és 
internet elérhetıséget, mely a végzett munkához nélkülözhetetlen. Az intézmények 
dolgozóival e-mailen és telefonon tartják a kapcsolatot, illetve rendszeres személyes 
megbeszélések alkalmával. Ezen kívül rendelkezésre áll 2 db nagy teljesítményő fénymásoló, 
mely a társulási ülési anyagok, valamint pályázatok sokszorosításához nyújt megfelelı 
hátteret. 
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A kistérségi szervezetben tevékenykedı valamennyi munkatárs a szegedi kistérségi 
együttmőködés erısítése, a közös pályázati programokban való részvétel lehetıségeinek 
megteremtése, a pályázati források felhasználásának minél hatékonyabbá tétele, a kistérségi 
fenntartású szervezetek munkájának segítése, gazdálkodásuk, szakmai munkájuk 
koordinálása érdekében tevékenykedett az elmúlt évek folyamán és jelenleg is. 
 
A beszámoló bemutatja mind a feladat-ellátás, mind a szervezetek fejlıdését az elmúlt évek 
során, melyet a gazdálkodási adatok és az ellátotti létszámok alakulása, valamint az állami 
költségvetési támogatások felhasználása és a pályázati tevékenység által elért eredmények is 
alátámasztanak. 
 
Kérem, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2006-2010. évi tevékenységérıl, a 
kistérségi feladat-ellátásról szóló beszámolót elfogadni és a pályázatok lebonyolítása 
folyamatosságának biztosítása érdekében szükséges határozatokat meghozni ! 
 
 
Szeged, 2010. szeptember 10. 

 
 
 
 
 
 Dr. Botka László 

 elnök 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

___/2010. (IX.16.) PT. 
 
 
 

Határozat 
 
 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa tagjai (Szeged, Algyı, Deszk, 
Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó 
polgármesteri), úgy határoznak, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2006-2010. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadják és felhatalmazzák a kistérségi munkaszervezet 
vezetıjét, hogy a kistérségi feladat-ellátás folytonosságának biztosítása érdekében, a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása képviseletében eljárjon, valamint a folyamatban lévı pályázatok 
teljes körő lebonyolítása során, a pályázati eljárás  folyamatosságának biztosítása érdekében, a 
társulás elnöke helyett és nevében eljárjon és minden szükséges dokumentumot, szerzıdést 
helyette és nevében aláírjon, minden szükséges intézkedést megtegyen. 

 
 
A határozatról értesítést kap: 
-  Tag települési önkormányzatok: (Szeged, Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, 

Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó) 
- SZKTT Közoktatási Intézménye (6723 Szeged, Csongor tér 1.) 
- SZKTT Szociális Szolgáltató Központ ( 6758 Röszke, Rákóczi u. 22.) 
- SZKTT Egyesített Szociális Intézmény (6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.) 
- SZKTT Munkaszervezete (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) 
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1. számú melléklet 
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 2. melléklet 
 

 
A Szegedi kistérség áttekintı térképe 
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 3. számú melléklet 
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4. számú melléklet – ADATOK A KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSHOZ 
 

Közoktatási szakszolgálatok 
 
Logopédiai ellátottak létszámának alakulása a 2006/2007. tanévben (fı) 
Település Óvoda Iskola Összesen 

Algyı 20 - 20 
Dóc 10 13 23 
Domaszék 49 14 63 
Sándorfalva 29 25 54 
Szatymaz 22 6 28 
Röszke 28 - 28 
Zsombó 22 - 22 
Tiszasziget - 15 15 
Újszentiván 6 4 10 
Összesen 186 77 263 

Megjegyzés: Az ellátást az SZKTT Munkaszervezete által mőködtetett utazó szakemberhálózat biztosította 
 
A Nevelési Tanácsadó forgalmi adatai a 2006/2007. tanévben (fı) 
Helység Összesen Gondozott Beiskolázott 

Deszk 6 5 9 
Dóc 0 0 0 
Kübekháza 3 2 4 
Sándorfalva 4 3 19 
Szatymaz 3 0 1 
Újszentiván 1 1 0 
Tiszasziget 0 0 1 
Egyéb 12 2 43 
Összesen 29 13 77 
SZMJV 259 137 73 
Összesen 288 150 150 
Megjegyzés: Az ellátást az SZKTT Munkaszervezete által mőködtetett utazó szakemberhálózat biztosította 
 
Gyógytestnevelésben részesültek létszámának alakulása a kistérség településein (fı) 
Település 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Algyı 21 76 77 94 
Deszk 46 53 61 57 
Dóc 36 20 21 11 
Domaszék 54 - - - 
Kübekháza 30 38 17 20 
Röszke 90 - - - 
Sándorfalva 24 9 16 13 
Szatymaz 15 21 24 15 
SZMJVÖ közoktatási intézményei - 515 661 502 
Tiszasziget 20 19 15 12 
Újszentiván 29 29 33 33 
Zsombó 19 25 38 44 
Összesen 384 805 963 801 
Megjegyzés: Az ellátást az SZKTT Munkaszervezete által mőködtetett utazó szakemberhálózat biztosítja 
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Logopédiai Intézet forgalma (fı) 
Életkori szakasz Kezeltek száma (fı)  
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Óvodáskorú 571 545 594 
1. osztályos 71 77 77 
2. osztályos 8 10 12 
3-4. osztályos 4 12 18 
5-8. osztályos 5 10 4 
9-13. osztályos - 9 6 
Összes 659 663 711 
Megjegyzés: Az ellátást az SZKTT Közoktatási Intézménye biztosítja 
 
 
Logopédiai ellátás az SZKTT Közoktatási Intézménye tagintézményeiben (fı) 

Település 

Ellátottak száma (fı)  

2007/2008 2008/2009 2009/2010  

Óvoda  Iskola Óvoda  Iskola Óvoda  Iskola 

Deszk 13 13 17 7 20 4 

Dóc 5 10 8 5 9 - 

Kübekháza 9 6 14 - 12 - 

Sándorfalva 31 17 39 19 51 14 

Szatymaz 24 6 24 12 24 4 

Tiszasziget 12 - 9 - 10   

Újszentiván 4 7 8 2 8 2 

Kossuth Lajos Iskola, Szeged - 16   7 - 9 

Weöres Sándor Iskola, Szeged - - - - - 19 

Sólyom Utcai Óvoda, Szeged - - - - 9 - 

Összesen 98 75 119 52 143 52 
Megjegyzés: Az ellátást az SZKTT Közoktatási Intézménye biztosítja 
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A Nevelési Tanácsadó forgalmi adatai  
Helység 2007/2008 tanév 2008/2009 tanév 2009/2010 tanév  

 Össze
sen 

Gondo
zott 

Beisko
lázott 

Össze
sen 

Gondo
zott 

Beisko
lázott 

Összese
n 

Gondo
zott 

Beisko
lázott 

Deszk 27 11 9 59 32 3 103 48 12 
Dóc 2 - - 5 1 - 10 3 3 
Kübekháza 22 1 4 8 - 11 36 4 6 
Sándorfalva 35 4 7 132 88 15 230 102 22 
Szatymaz 25 - 2 60 24 12 117 70 15 
Újszentiván 10 - - 33 11 6 34 27 4 
Tiszasziget 21 - - 35 20 1 47 15 2 
Egyéb 44 8 39 69 12 35 240 47 39 
Összesen 186 24 61 401 188 83 817 316 103 

Szeged 680 178 118 1160 393 138 859 462 160 
Mindösszesen 866 202 179 1561 581 221 1676 778 263 
Megjegyzés: Az ellátást az SZKTT Közoktatási Intézménye biztosítja 
 
Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó forgalmi adatai 

Település 
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (fı)  

2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Deszk 70 69 67 

Dóc 18 17 - 

Kübekháza 20 0 - 

Sándorfalva 147 173 160 

Szatymaz 78 71 80 

Szeged – SZKTT KI 340 361 424 

Tiszasziget 48 46 41 

Újszentiván - - - 

Szeged MJV - 166 633 

Összesen: 721 903 1405 
Megjegyzés: Az ellátást az SZKTT Közoktatási Intézménye biztosítja 
 
Utazó Gyógypedagógus Szolgálat ellátási adatai 

Település 
2007/2008 2008/2009 2009/2010  

Óvoda Iskola Összesen Óvoda Iskola Összesen Óvoda Iskola Összesen 

Deszk 3 27 30 1 23 24 2 19 21 

Dóc 1 10 11 8 16 24 5 - 5 

Kübekháza 1 6 7 1 - 1 3 - 3 

Sándorfalva - 31 31 - 46 46 2 47 49 

Szatymaz - 13 13 1 9 10 1 10 11 

Szeged - Kossuth Iskola - 11 11 - 19 19 - 17 17 

Szeged - Weöres Iskola - - - - - - - 11 11 

Szeged -  EJG - - - - 1 1 - 6 6 

Tiszasziget 6 7 13 8 11 19 6 12 18 

Újszentiván - 9 9 - 6 6 1 7 8 

SZKTT KI összesen 11 114 125 19 131 150 20 129 149 

SZMJV - óvodák 52 - 52 46 - 46 71 - 71 

SZMJV - általános iskolák - 30 30 - 37 37 - 73 73 

SZMJV - középiskolák - 1 1 - - - - 47 47 

SZMJV összesen 52 31 83 46 37 83 71 120 191 

Mindösszesen 63 145 208 84 168 252 91 249 340 
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Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság forgalmi adatai településenként I. 
Megnevezés Algyı Deszk Dóc  

 2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2007-2008 2008-
2009 

2009-
2010 

Szakértıi vélemények száma 1 38 47 5 31 29 11 18 21 
    új vizsgálat 1 10 17 5 9 8 9 2 8 
    felülvizsgálat - 28 30 - 22 21 2 16 13 
    sajátos nevelési igény (SNI) 1 34 45 5 26 26 10 16 20 
    nem SNI - 4 2 - 5 3 1 2 1 
Megjegyzés: Az ellátást a Bizottság a 2008/2009. tanévig az SZKTT Közoktatási Intézménye tagintézményeként, 2009/2010. tanévtıl 
önálló intézményként biztosítja 
 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság forgalmi adatai településenként II. 

Megnevezés Domaszék Kübekháza Röszke  
 2007-

2008 
2008-
2009 

2009-
2010 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2007-2008 2008-
2009 

2009-
2010 

Szakértıi vélemények száma - 28 30 13 21 18 7 17 38 
    új vizsgálat - 5 5 12 8 9 3 3 12 
    felülvizsgálat - 23 25 1 13 9 4 14 26 
    sajátos nevelési igény (SNI) - 27 29 8 19 16 6 14 33 
    nem SNI - 1 1 5 2 2 1 3 5 
Megjegyzés: Az ellátást a Bizottság a 2008/2009. tanévig az SZKTT Közoktatási Intézménye tagintézményeként, 2009/2010. tanévtıl 
önálló intézményként biztosítja 
 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság forgalmi adatai településenként III. 

Megnevezés Sándorfalva Szatymaz Szeged  
 2007-

2008 
2008-
2009 

2009-
2010 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2007-2008 2008-
2009 

2009-
2010 

Szakértıi vélemények száma 29 46 68 7 29 32 33 755 868 
    új vizsgálat 19 10 30 1 12 9 24 240 298 
    felülvizsgálat 10 36 38 6 17 23 9 515 570 
    sajátos nevelési igény (SNI) 20 42 61 7 29 30 24 681 827 
    nem SNI 9 4 7 - - 2 9 74 41 
Megjegyzés: Az ellátást a Bizottság a 2008/2009. tanévig az SZKTT Közoktatási Intézménye tagintézményeként, 2009/2010. tanévtıl 
önálló intézményként biztosítja 
 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság forgalmi adatai településenként IV. 

Megnevezés Tiszasziget Újszentiván Zsombó  
 2007-

2008 
2008-
2009 

2009-
2010 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2007-2008 2008-
2009 

2009-
2010 

Szakértıi vélemények száma 11 16 28 3 11 19 - 36 44 
    új vizsgálat 7 1 7 3 4 4 - 7 22 
    felülvizsgálat 4 15 21 - 7 15 - 29 22 
    sajátos nevelési igény (SNI) 5 14 27 2 11 18 - 30 41 
    nem SNI 6 2 1 1 - 1 - 6 3 
Megjegyzés: Az ellátást a Bizottság a 2008/2009. tanévig az SZKTT Közoktatási Intézménye tagintézményeként, 2009/2010. tanévtıl 
önálló intézményként biztosítja 

 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság összesített forgalmi adatai 

Megnevezés 2008.04.01–
2008.08.31. 

2008.09.01– 
2009.08.31. 

2009.09.01–
2010.08.31. 

Összesen 

Szakértıi vélemények száma 120 1 046 1242 2408 
    új vizsgálat 84 311 429 824 
    felülvizsgálat 36 735 813 1584 
    sajátos nevelési igény (SNI) 88 943 1173 2204 
    nem SNI 32 103 69 204 
Megjegyzés: Az ellátást a Bizottság a 2008/2009. tanévig az SZKTT Közoktatási Intézménye tagintézményeként, 2009/2010. tanévtıl 
önálló intézményként biztosítja 
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Óvodai, iskolai ellátás 
 
Óvodai gyermeklétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagóvodáiban I. 
Évfolyamcsoport Deszk Dóc  

 csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám (fı) csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 200

7/20
08 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

200
7/20
08 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

200
7/20
08 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

2007/2
008 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

200
7/20
08 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

2007/2
008 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

Kiscsoport 1 1 1 15 17 24 27 26 26  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Középsıcsoport 1 1 1 24 22 24 23 24 23  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nagycsoport 1 1 1 24 22 21 22 22 22  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Vegyes csoport 1 1 1 26 24 21 27 24 22 2 1 1 31 29 23 32 30 26 
Összesen 4 4 4 89 85 90 99 96 93 2 1 1 31 29 23 32 30 26 
 
Óvodai gyermeklétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagóvodáiban II. 
Évfolyamcsoport Kübekháza Sándorfalva  

 csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám (fı) csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 200

7/20
08 

200
8/20
09 

2009
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200
7/20
08 

200
8/20
09 

2009
/201
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200
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08 
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8/20
09 

200
9/20
10 

2007/2
008 

200
8/20
09 

200
9/20
10 

Kiscsoport  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Középsıcsoport  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nagycsoport  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Vegyes csoport 2 2 2 52 51 47 54 55 52 9 10 10 228 234 234 248 262 272 
Összesen 2 2 2 52 51 47 54 55 52 9 10 10 228 234 234 248 262 272 
 
Óvodai gyermeklétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagóvodáiban III. 
Évfolyamcsoport Szatymaz Szeged – Sólyom Utcai Óvoda  

 csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám (fı) csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 200

7/20
08 

200
8/20
09 

2009
/201
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200
7/20
08 

200
8/20
09 

2009
/201
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200
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08 
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8/20
09 
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008 

200
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9/20
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200
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8/20
09 

200
9/20
10 

2007/2
008 

200
8/20
09 

200
9/2
010 

Kiscsoport 1 1 - 20 19 - 26 26 - - - - - - - - - - 
Középsıcsoport 1 1 - 29 28 - 28 28 - - - - -- - - - - - 
Nagycsoport 2 2 - 52 52 - 50 52 - - - - - - - - - - 
Vegyes csoport 1 1 5 21 18 132 24 26 146 2 2 2 17 16 21 19 22 19 
Összesen 5 5 5 122 117 132 128 132 146 2 2 2 17 16 21 19 22 19 
 
Óvodai gyermeklétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagóvodáiban IV. 
Évfolyamcsoport Tiszasziget Újszentiván  

 csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám (fı) csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám(fı)  
 200

7/20
08 

200
8/20
09 

2009
/201

0 

200
7/20
08 

200
8/20
09 

2009
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200
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200
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2007/2
008 

200
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200
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09 

200
9/20
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2007/2
008 

200
8/20
09 

200
9/2
010 

Kiscsoport - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Középsıcsoport - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nagycsoport 1 1 1 22 23 17 23 23 16 - - - - - - - - - 
Vegyes csoport 1 1 1 22 17 21 27 25 26 2 2 2 38 34 37 42 40 40 
Összesen 2 2 2 44 40 38 50 48 42 2 2 2 38 34 37 42 40 40 
 
Óvodai gyermeklétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagóvodáiban összesen 
Évfolyamcsoport Tagóvodák összesen  

 csoportok száma  nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Kiscsoport 2 2 1 35 36 24 53 52 26 
Középsıcsoport 2 2 1 53 50 24 51 52 23 
Nagycsoport 4 4 2 98 97 38 95 97 38 
Vegyes csoport 20 20 24 435 423 536 473 484 603 
Összesen 28 28 28 621 606 622 672 685 690 
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Iskolai tanulólétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagiskoláiban I. 
Évfolyam Deszk Dóc  

 osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı) osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 2007
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2007/2
008 

2008
/200

9 

2009
/201
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1. 1 1 1 34 31 23 32 31 23 1 - - 11 - - 11 - - 
2. 1 1 1 16 29 31 16 30 31 1 - - 9 - - 9 - - 
3. 1 1 1 26 17 29 26 17 29 1 - - 10 - - 10 - - 
4. 1 1 1 33 29 19 32 28 19 1 - - 9 - - 9 - - 

Összevont 1 1 1 7 8 7 7 8 7 - 2 - - 38 - - 37 - 
5. 2 1 1 45 28 28 44 28 26 1 1 - 13 9 - 12 9 - 
6. 1 2 1 27 45 28 27 46 30 1 1 - 11 10 - 11 10 - 
7. 2 1 2 43 26 43 44 26 41 1 1 - 10 8 - 9 8 - 
8. 1 2 1 27 43 26 27 43 26 1 1 - 9 9 - 9 9 - 
9. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Összesen 11 11 10 258 256 234 255 257 232 8 6 - 82 74 - 80 73 - 
 
 
Iskolai tanulólétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagiskoláiban II. 
Évfolyam Kübekháza Sándorfalva  

 osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı) osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 2007

/200
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/200
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2010 
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/200
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2008
/200
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2007/2
008 

2008
/200

9 

200
9/20
10 

1. - - - - - - - - - 3 3 3 73 80 58 73 80 59 
2. 1 - - 13 - - 13 - - 3 3 3 67 71 77 70 71 76 
3. - - - - - - - - - 3 3 3 71 73 71 72 73 72 
4. 1 - - 13 - - 13 - - 3 3 3 79 73 74 80 74 76 

Összevont 1 - - 18 - - 18 - - 1 - - 6 - - 6 - - 
5. 1 - - 8 - - 8 - - 3 3 3 72 79 71 73 82 71 
6. 1 - - 20 - - 20 - - 4 3 3 94 77 82 94 77 82 
7. 1 - - 9 - - 9 - - 4 4 3 80 92 70 80 92 68 
8. 1 - - 11 - - 11 - - 4 4 4 76 81 92 76 82 92 
9. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Összesen 7 - - 92 - - 92 - - 28 26 25 618 626 595 624 631 596 
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Iskolai tanulólétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagiskoláiban III. 
Évfolyam Szatymaz Szeged – Eötvös József Egységes Gimnázium  

 osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı) osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 2007
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1. 2 2 1 35 46 27 35 46 25 - - - - - - - - - 
2. 1 2 2 24 35 46 25 36 46 - - - - - - - - - 
3. 2 1 2 37 23 37 38 24 37 - - - - - - - - - 
4. 2 2 1 34 36 27 34 36 26 - - - - - - - - - 

Összevont - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. 2 2 2 42 32 36 43 32 36 - - - - - - - - - 
6. 2 2 2 41 42 33 41 42 33 - - - - - - - - - 
7. 2 2 2 32 40 40 33 41 40 - - - - - - - - - 
8. 2 2 2 44 31 42 45 31 42 - - - - - - - - - 
9. - - - - - - - - - 4 4 4 122 114 121 116 113 118 
10. - - - - - - - - - 4 4 4 118 126 113 115 126 111 
11. - - - - - - - - - 4 4 4 118 114 121 114 118 123 
12. - - - - - - - - - 4 4 4 125 114 118 124 114 117 

Összesen 15 16 14 289 285 288 294 288 285 16 16 16 483 468 473 469 471 469 
 
Iskolai tanulólétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagiskoláiban IV. 
Évfolyam Szeged – Kossuth Lajos Iskola Szeged – Weöres Sándor Iskola  

 osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı) osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 2007
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1. 2 2 2 46 51 55 48 51 58 -  -  2 -  -  53 -  -  54 
2. 1 2 2 23 56 51 24 54 52 -  -  2 -  -  53 -  -  52 
3. 1 2 2 32 37 54 32 37 54 -  -  2 -  -  51 -  -  49 
4. 1 2 2 31 42 39 32 43 39 -  -  2 -  -  46 -  -  50 

Összevont -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
5. 2 2 2 58 44 42 59 45 41 -  -  2 -  -  40 -  -  41 
6. 2 2 2 59 68 44 58 68 48 -  -  2 -  -  57 -  -  57 
7. 2 3 2 46 75 63 47 76 64 -  -  2 -  -  54 -  -  51 
8. 2 2 3 41 58 76 41 58 76 -  -  2 -  -  59 -  -  59 
9. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
10. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
11. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
12. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Összesen 13 17 17 336 431 424 341 432 433 -  -  16 -  -  413 -  -  413 
 
Iskolai tanulólétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagiskoláiban V. 
Évfolyam Szeged – Sólyom Utcai Általános Iskola Szeged – Összesen  

 osztályok száma nyitó létszám(fı) záró létszám (fı) osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 2007

/200
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/200

8 

2008
/200

9 

2009
/201

0 

2007
/200

8 

2008
/200

9 

2009
/201

0 

2007/2
008 

2008
/200

9 

2009
/201
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1. 1 2 1 13 22 14 16 24 14 3 4 5 59 73 122 64 75 126 
2. 1 1 1 13 14 13 13 16 12 2 3 5 36 70 117 37 70 116 
3. 2 1 2 22 14 24 21 17 23 3 3 6 54 51 129 53 54 126 
4. 1 3 1 12 27 15 10 26 16 2 5 5 43 69 100 42 69 105 

Összevont 5 4 5 42 35 47 43 34 45 5 4 5 42 35 47 43 34 45 
5. 3 1 2 34 16 25 35 19 26 5 3 6 92 60 107 94 64 108 
6. 2 2 2 28 25 25 28 25 25 4 4 6 87 93 126 86 93 130 
7. 2 3 2 25 37 23 25 36 21 4 6 6 71 112 140 72 112 136 
8. 4 3 2 45 38 27 45 39 29 6 5 7 86 96 162 86 97 164 
9. - - - - - - - - - 4 4 4 122 114 121 116 113 118 
10. - - - - - - - - - 4 4 4 118 126 113 115 126 111 
11. - - - - - - - - - 4 4 4 118 114 121 114 118 123 
12. - - - - - - - - - 4 4 4 125 114 118 124 114 117 

Összesen 21 20 18 234 228 213 236 236 211 50 53 67 1053 1127 1523 1046 1139 1526 
 



 

80 

Iskolai tanulólétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagiskoláiban VI. 
Évfolyam Tiszasziget Újszentiván  

 osztályok száma nyitó létszám(fı) záró létszám (fı) osztályok száma nyitó létszám (fı) záró létszám (fı)  
 2007

/200
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/200
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1.  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 21 18 22 22 17 20 
2.  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 29 20 18 27 20 17 
3.  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 19 27 20 19 27 20 
4.  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 18 19 24 20 19 22 

Összevont  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
5. 1 1 1 28 20 21 29 20 21  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
6. 1 1 1 21 27 20 22 27 21  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
7. 1 1 1 27 22 23 28 27 20  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
8. 1 1 1 21 24 22 21 25 21  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
9.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
10.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
11.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
12.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Összesen 4 4 4 97 93 86 100 99 83 4 4 4 87 84 84 88 83 79 
 
Iskolai tanulólétszámok alakulása az SZKTT Közoktatási Intézménye tagiskoláiban összesen 
Évfolyam Tagiskolák 

összesen 
 

 osztályok száma nyitó létszám(fı) záró létszám (fı)  

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

1. 11 11 11 233 248 252 237 249 253 

2. 10 10 12 194 225 289 197 227 286 

3. 11 9 13 217 191 286 218 195 284 

4. 11 12 11 229 226 244 230 226 248 

Összevont 8 7 6 73 81 54 74 79 52 

5. 15 11 13 300 228 263 303 235 262 

6. 14 13 13 301 294 289 301 295 296 

7. 15 15 14 272 300 316 275 306 305 

8. 16 15 15 274 284 344 275 287 345 

9. 4 4 4 122 114 121 116 113 118 

10. 4 4 4 118 126 113 115 126 111 

11. 4 4 4 118 114 121 114 118 123 

12. 4 4 4 125 114 118 124 114 117 

Összesen 127 120 124 2576 2545 2810 2579 2570 2801 
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Az SZKTT Közoktatási Intézménye pályázatain nyert pénzeszközök településenként, 2007–2010 

Megnevezés Deszk Dóc 
Kübek-
háza 

Sán-
dor-
falva 

Szaty-
maz 

Sze-
ged 

Tisza-
sziget 

Új-
szent-
iván 

Összesen 

HEFOP 3.1.3 „ Felkészítés a 
kompetencia alapú oktatásra” 

- - - - - 4 012 - - 4 012 

HEFOP 3.1.3/B „ A kompetencia 
alapú oktatási programok eszközi 
elemeinek, valamint ezek 
megjelenítésére alkalmas 
eszközök biztosítása” 

- - - - - 9 432 - - 9 432 

HEFOP 2.1.6 „A sajátos nevelési 
igényő tanulók együttnevelése” 

- 989 - - - - - - 989 

HEFOP 2.1.8 „Egyiskolás 
települések többségében 
halmozottan hátrányos helyzető 
tanulókat oktató iskoláinak 
fejlesztése” 

- 3 496 - - - - - - 3 496 

HEFOP 2.1.9 „Hátrányos 
helyzető tanuló 
esélyegyenlıségének 
biztosítása” 

- 3 056 - - - - - - 3 056 

Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Útravaló 
Ösztöndíjprogram  

40 72 - 980 95 859 20 - 1 971 

Csongrád Megyei Közoktatási 
Közalapítvány pályázata térségi 
programokra 

- - - - - 4 500 - - 4 595 

Csongrád Megyei Közoktatási 
Közalapítvány pályázata 
könyvtár-és eszközfejlesztésre 

246 77 92 713 328 956 108 72 2 264 

Szeged Megyei Jogú Város 
Közgyőlése (ifjúsági, sportcélú és 
egyéb pályázat) 

- - - - - 1 645 - - 1 973 

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és 
Sportszolgáltató Intézet pályázat 
(Iskolai tanórán kívüli labdarúgás 
foglalkozás) 

- - - 300 - - - - 300 

 R’ELEM nyeremény elemgyőjtés - - - 50 - - - - 50 
Sándorfalva Város 
Önkormányzata (testnevelési 
konferencia, alkotótábor 
megszervezése) 

- - - 60 - - - - 60 

Öngondoskodás Alapítvány 
pályázata 

- - - - -       500 - -       500 

Szocális és Munkaügyi 
Minisztérium "Drog-stop 
prevenciós projekt 2009." 

- - - - -       396 - -       396 

Oktatásért Közalapítvány 
pályázata 

- - -        90 - - - -        90 

ÖSSZESEN       286     7 690        92     2 193       423    22 300       128        72    33 184 

 
 


