
Kommentár a Nyugdíjas Otthon 2017-es évi gazdálkodásának elemzéséhez 

Költségvetésünk bevételi oldalának legnagyobb hányadát minden évben 

az állami költségvetésből származó juttatás jelenti. A költségvetési szabályokat 

meghatározó törvény értelmében ezeket a forrásokat kizárólag a folyó kiadások 

fedezésére fordíthatjuk, méghozzá a Dunaszerdahely Városa és a Munka- 

Szociális- és Családügyi Minisztérium között megkötött szerződés alapján. 

Ennek értelmében a 2017-es esztendőben egy kliensre havonta 320 eurót 

kaptunk, a két létesítményünk feltételezett átlagos 170 fős kliensi létszámával 

számolva.  

2017-ben az állami költségvetésből származó bevételeink elérték a 

651.432 eurót. A nyújtott szolgáltatásainkért beszedett saját bevételeink  2017. 

december 31-i dátummal összesen 526.600 eurós nagyságrendet értek el. 2017-

ben a tervezett bevételeket ezzel 99,39 %-ra teljesítettük, amit nagyon jó 

eredménynek tartunk. A kiadási oldal ráfordításai arányosak az elért 

bevételekhez viszonyítva, az összkiadások elérték az 1.185.993 eurót, ami 99,40 

%-os teljesítésnek felel meg. A Munka- Szociális- és Családügyi Minisztérium 

módszertani utasításának megfelelően a több mint 30 napig el nem foglalt 

fekhelyek után kötelesek vagyunk visszautalni az Állami Költségvetésnek az 

alikvót összeget. 2017. december 31-ig 1367,60 eurót kellett visszatérítenünk az 

Állami Költségvetésbe. A Dunaszerdahelyi Munka- Szociális- és Családügyi 

Hivatallal megkötött szerződés alapján a hivatal hozzájárulást folyósított nekünk 

2017-ben 24.207 eurós összegben.  

A nyugdíjas otthonok épületein 2017-ben 51.605 euró értékben végeztünk 

javításokat. A felújítások keretében akadálymentesítettük a Svobodu tábornok 

utca 1948/10 alatti épületet, felújítottuk és akadálymentesítettük a közösségi 

helyiséget, továbbá a Barátság téri épületben sor került a hágcsók kicserélésére 

is. Megtörtént a villamos vezetékek felújítása és az elektromos berendezések, 

valamint a felvonók revíziója is. Mindkét épületben több mint 60 világítótestet 

lecseréltünk modern led lámpákra. A Svoboda tábornok utcai épületen 

megkezdődött az ajtók és az ablakok cseréje . 

Változatlanul arra törekedünk, hogy minden kliensünkhöz egyéni legyen 

a viszonyulásunk, célunk a lelki nyugalmuk és elégedettségük elérése, továbbá 

felügyeljük az egészségi állapotukat, a koszt minőségét és szabadidős 

programokat biztosítunk. A rendszeres istentiszteletek mindkét 

létesítményünkben hozzájárulnak a hívő kliensek lelki kiegyensúlyozottságának 



a megteremtéséhez, a miséken még a mozgásukban korlátozott lakóink is részt 

tudnak venni.  

A legnagyobb hangsúlyt az egészségügyi részleg megerősítésére 

helyezzük, beleértve a jól felszerelt rehabilitációs központokat mind a két 

épületben. Részt veszünk városunk kulturális és társadalmi rendezvényein, de 

ezen kívül saját magunk is szervezünk különböző rendezvényeket, amelyek 

felidézik a családi környezetet és megfelelő kulturális lehetőséget biztosítanak 

klienseinknek. Ezeket az eseményeket szponzori támogatásnak köszönhetően 

tudjuk megtartani, vagy a Városi Hivatal Szociális osztályának segítségével. 

Nem költségvetési forrásokból szerveztünk kirándulást az otthon lakóinak, 

továbbá színházi előadás megtekintését és más rendezvényeken való részvételt 

is. Az otthon lakóinak napi sajtót és folyóiratokat is biztosítunk, továbbá 

különféle terápiákat és előadásokat úgyszintén. Ugyanígy nem költségvetési 

forrásokból szereztünk be terápiás segédeszközöket annak érdekében, hogy 

színesebbé tegyük a szellemi hanyatlás megelőzésére irányuló munkát. 

Fokozatosan szerzünk be további műszaki berendezéseket és kórházi bútorokat 

is.  

Nagy fontosságot tulajdonítunk alkalmazottjaink továbbképzésének, akik 

szakosított iskolázásokon sajátítják el a mozgáskorlátozott idősek szakszerű 

ellátását intézményünkben. Hasonló célt szolgálnak azok az előadások is, 

amelyeket szakemberek tartanak Nyugdíjas Otthonainkban. A megelőző jellegű 

egészségügyi tevékenységre is nagy gondot fordítunk. 

Értékelésem végén szeretnék köszönetet mondani a város 

polgármesterének és a képviselő-testületnek a nyújtott támogatásért. Bízok 

abban, hogy az intézményünk iránti megértő támogatásra a jövőben is 

számíthatunk.  
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