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Ma már a megye legkisebb településén, Murgán is dolgozik
házigondozó. A szociális alapellátás két bázis szolgáltatása 
a házigondozás és a szociális étkeztetés pedig szinte
mindenhol elérhető. Az igény pedig nő. 

 
A házi segítségnyújtás, és a szociális étkeztetés ma már szinte minden településen elérhető valamilyen 
formában, hiszen ezek biztosítása az önkormányzatok kötelező feladata.  
A Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint 2009-ben Magyarországon a települések 
négyötödében lehetett igénybe venni a házi segítségnyújtást. Az elemzés szerint minél kisebb egy 
település, annál kisebb arányban biztosított a szolgáltatás. Az ezernél kevesebb lakossal bíró 
települések ellátottsága az országos átlag alatt volt. 
A szociális étkeztetést a települések 80 százalékában lehet igénybe venni. Sok helyen, ahol nem 
működik házigondozás, a feladatok egy részét a falu- vagy tanyagondnok látja el. Ahogy országszerte, 
úgy megyénkben is önállóan, vagy egyre inkább társulási keretek között próbálnak eleget tenni az 
önkormányzatok az igényeknek. 
A Szekszárdi Szociális Központ ellátási területe is gyarapodott január elsejével két településsel: 
Szedressel és Medinával. Így a megyeszékhelyen kívül immár 9 községben, faluban látják el a 
házigondozói feladatokat - tájékoztatta hírportálunkat Rottenbacher Ádám igazgató.  
A megyeszékhelyen 56 idős ember ellátását 8 gondozó biztosítja. Egy dolgozó akár kilenc idős embert 
is látogathatna, de Szekszárdon többen is vannak, akinek a napi gondozási igénye a négyórás 
foglalkozást is szükségessé teszi. A kilenc csatlakozott településen pedig 1-2 helyi dolgozó 
gondoskodik a 67 ellátottról.  
Térítési díjat csak Szekszárdon és Tengelicen fizetnek a szolgáltatást igénylők. A városban ez 
legfeljebb 460 forint, a községben pedig 200 forint óránként. A díj azonban nem haladhatja meg a 
jövedelem napra bontott értékének 25 százalékát.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a megyeszékhelyen és további öt településen biztosítja a 
központ összesen 110 készülékkel. A szociális étkeztetés feladatát csak a megyeszékhelyen látja el az 
intézmény: 189 ember ebédjéről gondoskodnak, 77 betegnek viszik házhoz az ételt. 
A napi díj legfeljebb 530 forint, de a jogosultak harmadának olyan alacsony a jövedelme, hogy száz 
forint alatti összeget fizetnek csak. E mellett Szekszárdon négy, Decsen egy klubot működtetnek 
összesen 150 férőhellyel. 
Az ellátás biztosítása tavaly nem ütközött nehézségekbe, sem szakmai, sem finanszírozási 
szempontból, az összes igénynek eleget tudtak tenni. Reményeik szerint ez idén sem lesz gond.  
A gyönki Hegyhát Integrált Szociális Intézményhez Fürged idei csatlakozásával 11 település 
házigondozói ellátásának, és szociális étkeztetésének feladata tartozik - tájékoztatta a TEOL.hu-t 
Waffenschmidt Ibolya igazgató.  
Ez annyit jelent, hogy összesen 160 idős ember házigondozását és 230-240 ember étkeztetését 
biztosítják munkatársaik. E mellett öt településen működik a nappali ellátást biztosító idősek klubja. 
Pakson éppen átalakul a szociális alapellátás, hiszen január 30-ig működik csak a jelenlegi városi 
szociális központ, amelynek helyét átveszi a kistérségi fenntartásban működő új intézmény 11  
településsel. 
Gogolák Róbertné igazgató elmondta, a központ addig is a városban 35 idős ember házigondozását és 
170 ember étkeztetését biztosítja. E mellett a jelzőrendszeres segítségnyújtás keretében már eddig is 
kistérségi feladatot láttak el, hiszen Pakson és környékén 137 jelzőkészülékre ügyeltek.  
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