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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
2005. július 1. napjával három megyei önkormányzat (Baranya, Somogy és Tolna 
Megyei Önkormányzatok) és két megyei jogú város (Pécs és Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata) megalapította a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás) pécsi székhellyel. A Társulás a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
alapján alakult meg. Kaposvár Megyei Jogú Város 2007. július 1-jével csatlakozott a 
Társuláshoz.  
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 6. § (4) bekezdése előírja a polgármester (elnök) számára, hogy legalább 
évente egyszer beszámoljon a képviselő-testületnek (közgyűlésnek) a társulás 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A Társulás 
tevékenységéről utoljára a 2007. június 27-i Közgyűlésen számoltam be. Jelen 
előterjesztés ismerteti a Társulás 2008. évben folytatott tevékenységét (kiemelve a 
Társulás által vállalt célok megvalósulását) és pénzügyi helyzetének alakulását. 
 
 

I. A Társulás 2008. évi tevékenysége, a Társulás által vállalt célok 
megvalósulása 

 
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanácsa 2008. évben három 
alkalommal – 2008. február 14., május 23. és november 27. napján – ülésezett. A 
Pénzügyi Bizottság minden tanácsülés előtt megtartotta feladatkörébe tartozó ülését. 
A Társulási Tanács 2008. évben összesen 13 határozatot hozott, a február 14-i és a 
május 23-i üléseken 5-5, a november 27-i ülésen pedig 3 határozat született.  
 
A Társulás kiemelt célja egyes gyermekvédelemi feladatok ellátásának biztosítása, e 
tárgykörben 2008-ban jelentős előrelépések történtek.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szerint 
a megyei önkormányzatok – 2009. január 1-jétől a megyei jogú városok is – kötelező 
feladata, hogy biztosítsák a súlyos pszichés és a súlyos disszociális tüneteket 
mutató, továbbá a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek részére a speciális 
szakellátást. A speciális gyermekotthoni ellátás költséges, ugyanakkor kevés 
gyermeknek van rá szüksége, ezért az ilyen típusú gyermekotthonok működtetése 
megyei szinten megoldhatatlan. Országosan is példaértékű kezdeményezésként a 
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanácsa – saját forrásait és 
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pályázati támogatásokat is igénybe véve – már 2006. márciusi ülésén döntött a 
speciális gyermekvédelmi szakellátás közös biztosításáról.  
 
Korábban, Szedresen, a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány létrehozott egy 16 
férőhelyes gyermekotthont a pszichoaktív szereket fogyasztó gyermekek ellátására. 
2006 óta a Társuláson keresztül történik a megyék feladatellátása: a gyermekotthon 
közösen kötött ellátási szerződés alapján fogadja a három megyéből érkező 
rászorulókat. 
 
A gyermekotthon kihasználtsága nem volt teljes, ezért 2008 októberében a Bezerédj 
gyermekotthon működési engedélyében a Közigazgatási Hivatal a pszichoaktív 
szerekkel küzdő gyermekek ellátása mellett engedélyezte a súlyos disszociális 
tüneteket mutató gyermekek elhelyezését is 8-8 férőhelyen. A működési engedély 
módosításával így lehetőség nyílott a disszociális tüneteket mutató speciális 
gyermekotthoni ellátás megvalósítására is, igaz csak fiúk részére. 
 
A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek számára országos szinten is 
megoldatlan az ellátás. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Tanácsa 
2008. februári ülésén döntött a speciális gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a 
szigetvári gyermekotthon alapításának kérdéseiről. A 2/2008. (02. 14.) számú 
határozat szerint a Társulási Tanács 2008. július 1. napjától a Szigetvár, Szent István 
ltp. 7/2. sz. alatt súlyos pszichés problémákkal küzdő gyermekek ellátását végző 16 
fős speciális gyermekotthont működtet, melynek alapítója és fenntartója a Dél-
Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (a felügyeleti szerve a Baranya 
Megyei Önkormányzat).  
 
A Speciális Gyermekotthon 2008. szeptember 22-én kapta meg a működési 
engedélyt. Az otthon regionális jellegű, feladatát és működését a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg. Alapfeladata, hogy gyermekvédelmi 
szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni, teljes körű 
ellátást biztosítson a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos 
pszichotikus vagy ilyen tüneteket mutató 12. életévüket betöltött átmeneti vagy tartós 
nevelt gyermekek számára. 
A gyermekotthon ünnepélyes átadására 2008. október 15-én került sor, amelyen 
részt vett dr. Bujdosó Sándor, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkára is. 
 
A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek részére a speciális gyermekotthon 
kialakítását Somogy megye vállalta. A két csoportos, 16 férőhelyes intézmény 
szintén zöldmezős beruházással készülne, az érvényes építési engedély már 
rendelkezésre áll. 
 
Amennyiben a kaposvári gyermekotthon is elkészül, hazánkban elsőként a Dél-
Dunántúlon valósul meg a felsorolt, kötelező megyei és megyei jogú városi 
gyermekvédelmi feladatok teljes körű ellátása. 
 
 

II. A Társulás 2008. évi pénzügyi helyzete 
 
A pénzügyi helyzet bemutatása most alapvetően a 2008.évi háromnegyedéves 
beszámoló adataira támaszkodva történhet. A Társulás gazdálkodásáról 2008. 
szeptember 30-ig bezárólag a következő adatok jellemezték: 
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Bevételek 
 
A bevételek teljesítése – a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül – 75,9 %-os a 
beszámolási időszakban. A tagönkormányzatok általi befizetések aránya 42,3 % volt. 
Az éves társulási hozzájárulási kötelezettségüket Szekszárd Megyei Jogú Város, 
valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatai 100 %-ban teljesítették. 
Jelentős elmaradás a Somogy Megyei Önkormányzatnál mutatható ki.  
 
             ezer forintban 

Társult önkormányzatok Előirányzat Teljesítés 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 15.250 7.300 

Somogy Megyei Önkormányzat 18.776  
Szekszárd Város Önkormányzata 950 950 

Tolna Megyei Önkormányzat 16.750 12.558 
Kaposvár Város Önkormányzata 1.900 1.900 

 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat intézmény finanszírozása az éves előirányzat 73,7 
%-a. A 2007. évi pénzmaradvány elszámolásban kimutatott alulfinanszírozás 
összege – 1.134 ezer forint – is megfizetésre került.  
 
A Baranya Megyei Önkormányzat finanszírozásának összetétele (ezer forintban): 
                                                                          

Megnevezés Előirányzat Teljesítés 
Társulás működési hozzájárulása 6 700 4 900 
Speciális Gyermekotthon működési 
hozzájárulása 5 730 4 200 
Bezerédj Kastályterápia Alapítvány támogatása 9 199 6 836 
Speciális Gyermekotthon felhalmozási 
hozzájárulása (előző évi pénzmaradvány 
elszámolás alapján) 

1 134 1 134 

Összesen: 22 763 17 070 
 

A nem tervezett banki kamat 1.420 ezer Ft többletbevételt jelentett az év első kilenc 
hónapjában. 
 
Az előző évi pénzmaradvány 100 %-ban – a tervezettnek megfelelően – 
felhasználásra került. 
 
Kiadások  
     
A tényleges kiadások összege – a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül – 87.189 
ezer Ft volt 2008. szeptember 30-ig, ami az előirányzatok 62,7 %-át tette ki.  
 
A személyi juttatásoknál a beszámolási időszakban a teljesítés 27,4 %-os. Az 
alacsony teljesítés oka, hogy a szigetvári speciális gyermekotthon működése a 
tervezettnél később kezdődött meg, így a személyi juttatásoknál éves viszonylatban 
is megtakarítás várható.  
Az előző évről áthúzódó megbízások kifizetése – a teljesítés hiányosságai miatt – 
nem történt meg, új kötelezettségvállalásra nem került sor. 
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A személyi juttatások kiadásait részleteiben vizsgálva megállapítható, hogy a 
kiadások  az időarányost csak ott haladják meg, ahol éves egyszeri juttatás került 
kifizetésre (életbiztosítás éves díja, üdülési csekk juttatás). 
 
A munkaadót terhelő járulékok a személyi jellegű juttatások kifizetésével arányosan 
alakultak, az éves előirányzat 26,9 %-át tették ki. 
 
A dologi kiadások előirányzatának mintegy harmadát – 32,2 %-át – használta fel a 
Társulás 2008. szeptember 30-ig. Az 5.790 ezer Ft összegű dologi kiadások már 
tartalmazzák a szigetvári speciális gyermekotthonnal kapcsolatos 
eszközbeszerzéseket.  
 
A következő tábla a Társulásnak a Gyermekotthon nélküli működési kiadásait 
mutatja a beszámoló szerinti időszakban. A személyi kiadások és a kapcsolódó 
munkáltatót terhelő járulékok elmaradnak a beszámolási időszak felhasználási 
szintjétől. Ennek oka, hogy a megbízási díjra tervezett 2.550 ezer forint 
felhasználására az első kilenc hónapban nem történt kötelezettségvállalás.  
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A dologi kiadások is jelentősen elmaradtak az időarányostól, a beszámolási 
időszakban a felhasználás 28 % volt.  
 
A beszámoló szerint a speciális gyermekotthoni ellátásra a Bezerédj-Kastélyterápia 
Alapítványnak támogatási szerződés alapján átadott működési célú pénzeszköz az 
ellátásnak megfelelően közel időarányos – 70,5 %-os.  
 
A kiadások döntő hányadát, 62,1 %-át (54.163 ezer Ft) az előző évről áthúzódó, 
nagyrészt a szigetvári speciális gyermekotthon építéséhez kapcsolódó felhalmozási 
kiadások tették ki. Ez az éves felhalmozási célú előirányzat 90,1 %-os teljesítését 
jelenti.  
Tervezői szerződés keretében elkészült a 16 fős, két csoportos, kaposvári leány, 
speciális gyermekotthon kiviteli terve, 3.120 ezer forint összegben. 
 
A szigetvári beruházás költsége 77,8 millió forint volt, mely összeg a Társulás saját 
forrásainak felhasználásából, az önkormányzatok hozzájárulásából, illetve 20 millió 
forint összegű minisztériumi pályázati támogatásból jött létre. Megyénk 1 millió Ft-tal 
járult hozzá az építkezéshez. A gyermekotthon zöldmezős beruházással, a szigetvári 
kórház mellett épült fel, amely biztosítani tudja a szükséges egészségügyi, szakmai 
hátteret. Az építéshez szükséges területet a szigetvári önkormányzat 
térítésmentesen adta át a fenti célra.  
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Szigetvári Speciális Gyermekotthon kiadásai 
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A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának 
teljesítése (11% illetve 10,2 %) a tervezetthez képest jelentősen elmaradt az 
időarányostól, ennek oka a pályáztatáshoz valamint a működési engedély későbbi 
kiadásához kapcsolódik.  
 
A fenti diagram jól mutatja a dologi kiadások jelentősen nagyobb arányú teljesítését, 
amely az egyszeri kiadást jelentő első beszerzésekkel kapcsolatos. A felhasználás 
ezen kiemelt előirányzaton 48 % volt a beszámolási időszakban. A berendezések 
vásárlásánál hangsúlyt kapott, hogy a lakrészek felszereltsége megközelítőleg 
modellálja a családi környezetet. A csoportok külön-külön rendelkeznek az önálló 
élettér kialakításához szükséges felszerelésekkel.  
 
 
A Tanács 3/2008. (02. 14.) sz. határozata szerint a Baranya Megyei Önkormányzat 
10 főre 12.679 ezer forint, Pécs Megyei Jogú Város 4 főre 10.950 ezer forint, a 
Somogy Megyei Önkormányzat 6 főre 11.526 ezer forint, a Tolna Megyei 
Önkormányzat 4 főre 10.950 ezer forint hozzájárulást fizet a Társulás számlájára. 
Ebből az összegből a Társulás finanszírozza a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 
speciális gyermekotthonát, valamint 2008. július 1-jétől a szigetvári speciális 
gyermekotthon működtetését is.  
 
A Társulás gazdálkodását likviditási problémák nem zavarták.                                                           
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dél-Dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről, a társulási célok 
megvalósulásáról és pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjék! 
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2009. (II. 13.) 
közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 
figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. 
§ (4) bekezdésére – a Dél-Dunántúli Önkormányzati 
Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 

Szekszárd, 2009. január 21. 

   

 dr. Puskás Imre 
a Közgyűlés elnöke 


