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Preamb ulum

Intézménvünk a szociális igazgatásról és szociális etlátásokról szóló 1993. évi. III. tör
vény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja cl Tolna megye illetékességi terüle
ten.
A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyből és 10 telephelyből álló ön
állóan működő költségvetési szerv. 2021. július 1-vel a Palánki Idősek Otthona egyházi
fenntartásba került, azóta az intézmény 9 telephelyen működik tovább. Alaptevékeny
sége személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások nyújtása szervezeti
integrációban, ápolást, gondozást nyújtó intézményi, rehahilitációs intézményi és la
kóotthoni ellátások biztosításával:

. ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátások nyújtása idős, demens valamint
értelmi fogyatékos kiskorú és nagykorú személyek, pszichiátriai betegek, szen
vedélybetegek részére,

• rehabilitációs intézményi ellátás értelmi fogyatékos személyek és szenvedétybe
teg személyek számára,

• ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás nyújtása fogyatékos személyek számára.

11/5478-2/202 1/PKF

2021.06.29
Magyar Államkincstár

2021.07.01
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fontosabb azonosító adatok:
Név:
Cím:
Intézményi bankszámlát vezetője és bank-
számla száma:
Adóigazgatási azonosító száma:
PIR-törzsszám:
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):
Szektor
Ucjeiet, (fLU

Alaptevékenység szakágazatának
száma:

Alaptevékenység szakágazatának

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
7100 Szekszárd, Szentniiklósi út,9.
Magyar Államkincstár
10046003-00318383-00000000

15768650-2-17

768650
750310

1051
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873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Alapító Okiratának kelte, száma és fon
tosabb azonosító adatok:
Az Alapító Okiratának kelte, száma:
Alapító Okirat száma:
Kelte:
Kiadta:
Alapító Okirat módosításainak száma:
Hatálya:
Kiadta:
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény különböző ellátási formák szervezeti és
szakmai összekapcsolódásával jött létre 2009. július ~-veL Jelenleg a Szociális és Gyer
mekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában áll és 965 bentlakásos intézményi férőhely
lyel rendelkezik, ami 126-ta! kevesebb a tavalyinál, mivel az intézmény Palánki Idősek
Otthona telephelyének egyházi fenntartásha került július 1.-vol. További működtetését
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat látja cl. A telephely megszűnéséve! kapcsolatos jog
utód feladatokat az intézmény székhelye végzi.
A 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti kormányzati funkciók közül az intézmény az
alábbiakat végzi alapító okirata szerint alaptevékenységként:

kormányzat~ íunkaószám kormányzati fonkc~ó megnevezése

1 101121 Psz~ch~átnai betegek tartós bentlakásos ellátása

2 101122 Szenvedélybetegek_tartós bentlakásos ellátása

3 101124 Szenvedélybetegek rehabil~tációs célú bentiakásos ellátása

4 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátasa

5 101212 [ogyatékossággal élők rehabáitációs célú bentlakásos ellátása

6 101715 Fogyatékossággal élők ápnló~gnndnzó lakootthnn~ ellatása

7 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demons betegek tartós bentlakásos ellátása

101050 S~ocial~ íu6Ialko~tata~, f~~lnsrtő íglalko:tatú~

LU IL) 01 Dv~ rntk ~ F ~ ~FJta

.\ ha~iúnnln a/~~n Lát os kőrai, ainels ak nam rolas an~ak „Nl ;‚~nt 2; /n;~:ho’ű elzú~sol kcrülnck mcgldlosrc



Az intézmény közfeladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi IH. törvény 67. ~-a alapján nyújtott ápoló, gondozó ellátás, 72~ -a alapján nyújtott
rehabilitációs tevékenység, 85/A ~ szerinti lakóotthonok, illetve a gyermekvédelmi
törvény 53 ~ (6) bekezdés c) pontja szerinti gyermekvédelmi bentlakásos ellátás bizto
sítása szervezeti integrációban.
Az intézmény székhelyéhez kapcsolódó működési engedély mentén összesen hét te
lephelyén biztosít fejlesztő foglalkoztatást, több mint 200 ellátott számára, fejlesztési
jogviszony és munkaviszony keretében.
A telephelyek egészségügyi tevékenység végzésére irányuló működési engedélyek
alapján szakápolási feladatok ellátását is biztosítják, valamint járóbeteg pszichiátriai
szakellátásra is engedéllyel rendelkeznek. E feladatok az intézményvezető ápoló köz
vetlen felügyelete mellett valósulnak meg.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékos
sági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségve
tési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásai
ról, az elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról2 és
gazdálkodásra gyakorolt hatásáról az elért eredmények bemutatásával.

Az Intézmény integrációval nem érintett a beszámolási időszakban.

Az Ávr. változása következtében 2019. január 1-jétől a költségvetési évben az állam
háztartás központi alrendszerébe tartozó központi költségvetési szerv intézményi
működési kiadási előirányzatain meghatározott összegeket a tárgyév december 31.
napjáig ki kell fizetni. Az ebben a körben keletkező maradványt a kötelezettségválla
lással nem terhelt maradvánnyal azonos módon teljes egészében a Központi Marad
vány-elszámolási Alap (KMA) részére kell befizetni. Ez sok problémát eredményez az
intézmény működésében, mivel év elején csak a bérfizetéshez elegendő lenyitást ka
punk, így 20-ig nincs pénz a számlán, amiből utalásokat, hóközi kifizetéseket lehetne
teljesíteni, különösen, hogy a saját bevételek is csak 20-a után folynak be.

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzése
iről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban („beszerzési tilalom”) meghatáro
zott kivételek köre — egy módosítással — kibővült a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Rész
vénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XIl.2Y.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Korm, rende
let) meghatározott heszerzésekket. lekiit[ve, [togy ~it itifot [tt’it[kdl esrkö’ök és a

2 [Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 19822013. (XII. 29.) Kon~. határozat és a tilalom alóli f~lmentési

köre hővítésének hatása, a 94!2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93”201$. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV.
törvény, 8882019, (IV. 23.) Korm, rendelet, a 9?:20?0 (VI, 6.) Korm. rendelet 6*, továbbá a Kvtv. 8. * (7) bekez~
dése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoL szök~é~e~, szolgálati időt megszerzett jogviszonyhan állók jogviszonyá
nak megszüntetéséből eredő kiadási megtakat ítús betizetési köt.elezettségének hatása stb.]
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hiltelefonok kivétel nélkül a Korm. rendelet hatálya alá esnek. Így e,en eszközökre
nem vonatkozik a beszerzési tilalom. liz nagy segítség lesz az intézménynek, mivel
mind a telefonok, mind a számítástechnika nagyon elavult. Sajnos 2020—ben nem volt
fedezet a cseréjükre.

A Kvtv. 9. 5. (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati
időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási
megtakarítás hefizetési kötelezettsége is óricísi többletterhet jelent mivel a /2000. (1. 7.)
SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai Fel
adatairól és működésük feltételeiről” előírásai szerinti kötelező létszámot akkor is tar
tani kell, ha nyugdíjba vonul a kolléga, így a zárolt álláshelyeken valójában nem kép
ződik megtakarítás.

1)b)A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaváflalók részére megállapított
alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább kö
zépfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavál
lalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021.
évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodá
sára gyakorolt hatásáról.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapítá
sáról szóló a 20/2021. (1. 28.) Korm. rendelet alapján az intézmény a többletkiadások
fedezésére 45.958.590 Ft-ot kapott 2021.04.20-án egy összegben. Ezzel az összeggel a
PM/4763/2021 számú intézkedésének előírása szerint 2021 novemberében elszámolt az
intézmény, majd az utolsó hónap korrekciójáról a beszámoló keretében. Novemberben
7.596.969 Ft került visszautalásra a PM/4763-5/2021 intézkedés szerint. A felhasználás
így 38.361.621 Ft volt melyből a minimálbér emelés 113 főt a garantált bérminimum
emelés 375 munkavállalót érintett. Megterhelő az intézménynek több hónapra megelő
legezni ezt az összeget, jelentős szállítói tartozás halmozódott fel a lenyitásig. Sajnos a
többlettámogatás nem vonatkozik a pótlékokra, jubileumi jutalmakra, végkielégítések-
re, azokat az intézménynek kell kigazdálkodnia.

1)c) Az Án. 172/A. 5 (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek És kiadások vár
ható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai És a tény adatok elté
réséből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hó
napban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizeté
si kötelezettségek teljesítéséről.
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Az Ávr. 172/A. ~ (2) ős (3) hekezó e szerint előírt, a bevételek és kiadások várható
alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adó
dó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adat-
szolgáltatások alapján az intézménynek hefizetési kötelezettsége nem keletkezett.

1)d)Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

1)e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és
vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkal
mazott Új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

NÉ

1)f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok,
alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

NÉ

1)g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való része
sedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett
szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésé
vel létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

1)h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a köl
csönben részesítettek számáról.

2021-ben lakásépítési és vásárlási támogatás folyósítására nem került sor.
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1)1) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alaku
lása

Az intézmény Forintpén’tár egyenlege nulla, mivel at utolsó banki napon a iáró
pénkészlet befizetésre kerül at Előirány~at felhasználási keretszámlára, melynek záró
egyenlege 56.282 Ft lett.
Valuta pénztárral, kincstáron kívüli torintszámlával és deviza számlával az intézmény
nem rendelkezik. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök számlán idegen
pénzeszközként az intézmény gondozottjainak pénzét tartjuk nyilán, ez Kincstári kö
rön kívüli pénzforgalmat jelent. Ezek záró egyenlege összesen 17.779.182 Ft
A TMISZI a Magyar Államkincstárnál vezetett Előirányzat felhasználási keretszámlán
kívül 11 letéti számlát vezet, melyeken az ellátottak pénzét kezelik idegen pénzesz
közként. A letéti számlákon a 2021 évi záró egyenleg 190.323.996 Ft lett.
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Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartási-ól szóló 201 1.
CXCV. törvény 10. 8 (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

szoló 316/2012. (Xl. 13.) Korm. rendelet figyelembevételével a Szociális és Gyermekvé

delmi Főigazgatóság látja cl.

Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 20 15.09.23-tól
érvényes feladat-megosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzé
sének munkarnegosztásá t és felelősségvállalás rendjét.

A 2021 év folyamán intézniényvezető váltásra illetve gazdasági vezető váltásra nem
került sor.

1)1) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szer

vezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükré

ben.

A TMISZI kizárólag szociális szakellátást végez, gyermekvédelmit nem. Az ellátottak

engedélyezett létszáma 2021. július 1-től 965-re csökkent 1091-ről, mivel a Falánki Idő

sek Otthona egyházi fenn tartásha került. Ezzel együtt a betöltött férőhelyek száma is

csökkent, 2021. december 31-én 803 betöltött férőhely volt, ami 83%-ot jelent.
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Az intézmény év elején 560 közalkalmazotti áüáshetlyel rendelkezett, mely a Palánki
otthon egyházi kezelésbe kerülésével 49 fővel csökkent, jelenleg 511 az engedélyezett
létszám. Ebből 337 szakmai, 174 a szakmai munkát kiszolgáló munkakör áll rendelke
zésre. Az intézmény engedélyezett vezetői álláshelyeinek száma 50, ez nem haladja
meg az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.) Korm.
határozat 4. pontjában előírt 10%-ot.
Az 511 fő foglalkoztatottból 24%-a alapfokú végzettséggel, 49%-a középfokú és 27%-a
felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
A szakmai munkát támogató-ellátó személyzet létszáma otthononként eltérő igazodva
a feladatokhoz, az otthon sajátosságaihoz. Létszámuk a takarítás, karbantartás, admi
nisztrációs területen az ellátandó feladathoz viszonyítva szűkös. Munkaerőhiány keze
lésére megváltozott munkaképességű dolgozók kerültek foglalkoztatásra, főleg kisegí
tő munkakörhen 4-6 órában a rehabilitációs hozzájárulás terhén.

1)m) Az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának
2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről, annak
szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény,
2020, évi C. törvény). (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szó
ló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. szá
mú melléklet kitöltésével is.)

NÉ

1)n) Az intézményekben foglalko9ztatottak illetményfejlesztéséhez kap
csolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C.
törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021.
(III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.)
Korm. rendelet, stb.)

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyerrnekvédelmi ágazat
ban történő végrehajtásáról” alapján az intézményben dolgozó egészségügyi dolgozók
besorolásának változásával egészségügyi kiegészítő pótlékra lettek jogosultak. Ez az
intézkedés 40 főt érintett, és 28.420.249 Ft céltámogatást jelentett a TMISZI részére,
melyből 24.606.276 H sze~iiélyi jellegű é~ 3813~973 Ft járulék.
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1)o) A vészhelyzetben, Illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány el
• leni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre,

gazdálkodásra gyakorolt hatásairól.’

A COVÍD-19 járvánnyal kapcsolatban rengeteg jogszabály született melyek betartás’í
ra rendkívül nagy hangsúlyt fektetett a’ intézmény, úgymint a 2020. évi CIX. törvény,
478/2020. (Xl. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (1. 29.) Korm. rendelet 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet
449/2021. (VII. 29..) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény,
2021. évi I. törvény, 2021. évi XCIX. törvény. Az intézmény belső szabályozókat is ké
szített a járványhelyzettel kapcsolatban, Így 2020. márciusában intézményvezetői uta
sításban kiadta Pandémiás tervét, melyet utoljára 2021. márciusában módosított. Az
abban foglaltaknak megfelelően zajlott a járvány elleni védekezés a telephelyeken. A
pandémiás terv a személyi higiéne fontosságával az intézményi takarítással, a mosoda
és konyhaüzem működésének biztonságossá tételével is foglalkozott. A takarítási órák
számát is jelentősen megnövelte, és a tisztítószereknél is a fertőtlenítő hatással is bí
rókra tértek át. Mindezek többletköltséget okoztak, mely kiadásokat azonban kor
mányzati hatáskörben biztosították az intézmény részére. Kiadásai fedezetére
74.788.808 Ft támogatást kapott 2021-ben

2) Az alaptevékenység változása és azinak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a
pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására ha
tással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illet
ve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

Az alaptevékenységben változás nem állt be 2021. évben. Az alaptevékenység kiegé
szítéseként többletfeladat a szakápolás, amely mint egészségügyi tevékenység, műkö
dési engedély köteles, amelyet 9 telephelyen kínál az intézmény. A szakápolás műkö
dési költsége, bár nem az alap feladatellátás része külön támogatási keret hiányában
mégis azt terheli. A feladatot a meglévő dolgozói létszám terhére biztosította az in
tézmény.

Az intézmény évek óta alul finanszírozással küzd, ezért az épületek állagmegóvása
nem hivtosítható intézményi forrásból.

‘(2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (Xl. 3.) Korm. rendelet, 26/202’. (I. 29.) Korm. rendelet, 27/202’. (I.
29.) Kurm. rendelet 271/202l. (V.21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021. (VII.
29..) Korni. rendelet, 2020. évi I.VIII. törvény. ?0?0 évi (1V törvény. ?0?1. évi I tö’vénv’ 2021. évi
XCIX. törvény, stb).
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2021-ben az intézmény a már kezelhetetlen problémák megoldása érdekében, a fenn
tartó vis major keretére kérelmet nyújtott be, melyből 2022-re áthúzódóan a következő
telephelyeken történtek felújítási munkálatok:

Dunaföld vári Idősek Otthona tetőfelújítás

Margaréta Rehabilitációs intézmény mosodatető felújítás

konyhai szellőzőrendszer korszerűsítés

Tölgyfa Fogyatékosok Otthona részleges vizesblokkok felújítás

részleges padlóburkolat csere

Árpád - házi Szent Erzsébet Otthon C épület nyílászáró csere

Mechwart András Otthon részleges vizesbiokkok felújítás

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

NÉ

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és
előirányzat mozgások bemutatása.

Az intézmény Palánki Idősek Otthonának üzemeltetését 2021. július 1-vel átvelte a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ezzel 49 álláshellyel és 126 ellátotti férőhellyel csök
kent az intézmény mérete. Előirányzat átcsoportosításra nem került sor, az otthon
költségei fedezetére zárolásra került 83.422.762 Ft, melyből először az év végi jutalom
kifizetéséhez kaptunk meg 42.140.148 Ft-ot, majd a lejárt szállítók rendezésére a fenn
maradó 41 282 614 Ft-ot is elkölthettük.
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Átvett/átadott státusz (fől 49 49
eoglalkozt~’.~~0, átcelt ‚~‚tl,tt’tt ‚Hite’ (Jo) 36 36

tottak ‚‘66,1 OlIcIt f’’,tkee,t’tlt’ Ot’i)te” )Jk) 13 13

(teljes Át’eet l/adott (betöltött) foglalkoztatotti
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Megjegyzés,
jamennyiben az átadás-átvétel (ejezeti kezelés, nagy
normatív támogatást tartalmaz, annak részletezésej

2)d) Az iiitézniények működésének helyzete, a működési tevékenység

értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása,
elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

Az In[ézmeny Elemi k Itségvetésében évek óta nem áll rendelkezésre kellő fedezet a
biztonságos működéshez. Ezen általában egy decemberi egyszeri többlettel segít a Fe
jezet, ez szerencsére 2021-ben már nem így történt. Már február 16-án kaptunk
80.000.000 Ft-ot, majd májusban Újabb 8’l .000.000 Ft-ot. 2021-hen összesen 244.422.762
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Ft többlet támogatást kapott az intézmény, melyből szállítókat fizetett valamint év vé
gén jutalmat a dolgozóknak.
Pályázati forrásból az intézménynek nem volt bevétele 2021-ben, ezért korlátozott
mértékben volt csak lehetőség fejlesztésre. Elsősorban a VIS MAJOR keretből történt
beruházás.

IL
RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az Intézmény kiadásai között legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások Leszik 1cl,
az összköltség 62%-át valamint sz ezzel együtt járó járulékkiadások 10%-ot A TMISZI
rendszeresen alkalmaz megváltozott munkaképességű munkavállalókat is, Így Reha
bilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége az idén sem volt, vagyis a járulékkiadá
sok szinte kizárólag a szociális hozzájárulást jelentik.

A dologi kiadások nagy részét a rezsi és az élelmezési költségek teszik Id, ami nettó-
ban 225.933.403 Ft-ot illetve 158526.028 Ft összegben. Gyógyszerre (63.154.751 Ft) és
tisztítószerre (55.197.989 Ft) is jelentős összegeket fizet sz Intézmény. Két utóbbi tétel a
pandémia miatt nagyon sokat emelkedett.
Az ellátottak juttatása kiemelt előirányzaton kevés költség jelentkezik, 2021-ben össze
sen 4.874.590 Ft volt.2021-ben felhalmozási kiadásokra 58.539.857Ft-ot sikerült átcso
portosítani.

2) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása,
annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézmé
nyi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 2021. évi etedeti költségvetési bevételi
és kiadási előirányzata 3.140.901.000 Ft volt, a módosított pedig 3.523231.734 Ft

Kormányzati haláskörű módosÍtások 2021 ben a bérjellegű cóltámnogatások ős COVID
kiadások LémnátMn jeleutkettek. Bértáinogatásra 83.574.788 Ft ot kapott az Intézmény
(melyből a novemberi elszámoláskor 7.637.508 Ft-ot visszafizetett), míg COVID kiadá
sokra 74.788.808 Ft-ot
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egeszsegugyi potlek 28420249

Irányítószervi hatáskörben 161.000.000 Ft átcsoportosítást a lejárt szállítói tartozás ál
lomány rendezésére, valamint a fejlesztő foglalkoztatásban dolgozók bérének emelke
désére 24.321.000 Ft-ot.

Intézményi hatáskörben valósult meg a 2020 évi maradvány előirányzatosítása 329.459
Ft összegben, az intézmény egyéb működési célú támogatásként kapott 2.611.817 Ft,
ezen kívül rovatok közötti á tcsoportosítások.
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2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más Fe
jezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges
maradványok nagysága és okai.

fejlesztő foglalkoztatás bér 8478000

garantált bérmimmum, minimálber emelés 45 958 590

bérkompenzácio 717 949

garantált berminimum, minimálbér elszámolás . 40539

berkompenzáció elszámolás . 7 596 969

Összesen 75937280

COVID 2020 II. félév 37 287 938

COVID 2021.l.név 22 645 573

COVID 2021 Ilnév 12 131 478

COVID 2021 Illnév 1 932 923

COVID okt-nov 790 896

Osszesen 74788808

íI,”’~t “~d ‘“~, ~ 5’f,~



A minimálbér és garantált bérminimum emelésre igényelt és kapott 45.958.590 Ft tá
mogatással az intézmény novemberben elszámolt, visszafizetésre került 7.596.969 Ft.
Ez az összeg azért ilyen magas, mert év közben egyházi fenntartásba került az egyik
idős otthon, az ottani kollégákra jutó összeg maradt meg. A novemberi bérrel korrigált
összeggel a maradvány keretében számoltunk cl, itt visszafizetésre már nem került
sor.
A bérkompenzációra az idén már igen alacsony összeg, 7~l 7.949 Ft került igénylésre. A
bérkompenzációval szintén novemberben számoltunk cl, beutaltunk 40.539 Ft-ot. To
vábbi maradvány itt sem keletkezett.
A fejlesztő foglalkoztatásban jelentkező bérnövekményre, amit a garantált bérmini
mum és minimálbér okoz, 24.321.000 Ft-ot kapott az intézmény, ezzel a fejlesztő fog
lalkoztatás keretében számol el.
A COVID kiadások teljes összege megtérítésre került kormányzati hatáskörben, 2021-
ben 5 alkalommal, összesen 74.788.808 Ft-ot kapott az intézmény.

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb té
nyezők kiemelt előirányzatonként.

~ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó, valamint a létszám alakulása

Az intézmény összes személyi jellegű kiadása 2.156.212.950 Ft volt, ami magasabb a
tavalyi 2.111.676.852 Ft-nál annak ellenére, hogy a Palánki otthon kiválásával 67 dol
gozóval csökkent az intézmény létszáma. Növekedtek az alapilletmények a garantált
bérminimum emelésnek és az egészségügyi pótlék emelésnek köszönhetően. Az ösz
szes bértámogatás elszámolás után 100.258.280 Ft-ot jelentett. A COVID-19 járvány
2021-ben is jelentős túlóra mennyiséget generált, a Palánki otthon nélkül is magasabb a
rendkívüli munkavégzésre kifizetett összeg, mint 2020-ban, 81 .414.247 Ft-ról
116.983.650 Ft-ra nőtt. A személyi kiadásokból 1.775.676.679 Ft a rendszeres,
380.536.271 Ft nem-rendszeres kiadás. Az intézmény év végén többietforrásból fizetni
tudott a dolgozóknak jutalmat 41 .369.936 Ft összegben.

Az intézmény 511 közalkalmazotti álláshellyel rendelkezik 337 szakmai, 174 a szakmai
munkát kiszolgáló munkakör áll rendelkezésre. Az 511 fő foglalkoztatottból 24%-a
alapfokú végzettséggel, 49%-a középfokú és 27%-a felsőfokú végzettséggel rendelke
zik. Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó személyes gondoskodást végző személyek
több ir iii I. 80%-~i szeikképzet L
A szakmai munkát támogató-ellátó személyzet létszáma otthononként eltérő igazodva
a feladatokhoz, az otthon sajátosságaihoz. Létszámuk a takarítás, karbantartás,
adminisztrációs területen az ellátandó feladathoz viszonyítva szűkös. Munkaerőhiány
kezelésére megváltozott munkaképességű dolgozók kerültek foglalkoztatásia, főleg
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kisegítő munkakörhen 4-e or’ihan a rehahilitációs honájárul’ís terhén, illetve az EFOP
1.1.1-15 projekt keretében.
A fluktuáció 2021. évben is kiemelkedően magas volt 110 fő távozott az intézménytői,
helyükre csak 96 fő új dolgozót sikerült felvenni.
Az intézmény 2021-ben is foglalkoztatott kellő számú megváltozott munkaképességű
kollégát így a rehabilitációs hozzájárulást nem kellett fizetnie. A szociális hozzájárulá
si adó összege 2021-ben 318.882.553 Ft volt a. összes munkaadói járulék 331.728.410
Ft.

r Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások 866224.431 Ft-ot tettek ki az év folyamán. Legjelentősebb tételek
változatlanul az élelmiszer beszerzés valamint a közüzemi díjak és azok ÁFA vonzata.
Nettóban 225.933.403 Ft-ot tettek ki az élelmiszer kiadások illetve 158.526.028 Ft-ot a
közüzemi díjak. Gyógyszerre (63.154.751 Ft) és tisztítószerre (55.197.989 Ft) is jelentős
összegeket fizet az Intézmény. Két utóbbi tétel a pandémia miatt nagyon sokat emel
kedett
Az intézmény az egész évi folyamatos likviditási problémái kezelésére év közben
161.000.000 Ft-ot kapott, valamint az egyházi zárolásból is visszahagytak 41 .282.614 Ft-
ot Az idei évben már nemcsak évvégén került sor a szállítók rendezésére, hanem már
februárban és májusban is, ez nagy segítségére volt az intézménynek.
A COVID járvánnyal kapcsolatos kiadások lényegesen csökkentek a 2020 évihez ké
pest, mivel a operatív törzs folyamatosan biztosított védőeszközöket (fertőtlenítőszer,
kesztyű, maszk). Az év folyamán 5 alkalommal, összesen 74.788.808 Ft-ot kapott a
TMISZI, melyből 37.287.938 Ft még a 2020. második félévi kiadások megtérítése volt.

) Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az engedélyezett ellátotti létszám a Palánki otthon kiválásával 1091-ről 965-N csök
kent, melyből december 31-én 803 férőhely volt betöltve.
Ellátottak juttatása kiemelt előirányzaton az intézménynek kevés kiadása jelentkezik,
egy munkabaleset miatti kártérítés mutatható ki itt évi 426.810 Ft összegben, valamint
az intézmény a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére a jogszabálynak meg
felelő zsebpénzt biztosít, és munkaterápiás jutalomban részesíti azokat a ellátottakat,
akik részt vesznek az intézmény körüli tevékenységekben./udvarrendezés, portaszol
gálat stb./. 2021 évben ez az összeg 4.447.780 Ft volt.

Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.

A 2020. évi maradvány beutalása történt ezen a soron 223Á)24 Ft összegben. MÁK bír
ságot nem fizetett az intézmény 2021 -hen.
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Részletes ismertetés:
- nemzetközi kötelezettségek 0 Ft
- elvonások és befizetések 223.024 Ft
- működési I felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszté

se államháztartáson belülre 0 Ft
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson helülre 0 Ft
- Kamatkiadások 5.542.923 Ft

Az intézmény évek óta likviditási gondokkal küzd, ezért állandóak a lejárt tar
tozások. A bérjellegű kiadásokat határidőre fizetjük, ezért a szállítókkal csú
szunk, késedelmi kamatra 1.143.856 Ft-ot fizettünk. A legnagyobb tétel ezen a
soron egy hűségidős szerződés felmondása miatti kötbér. Mivel a Palánki ott
hon egyházi fenntartásba került, fel kellett mondanunk a Tarr Kft-vel kötött
szerződést, akivel 5 év hűségidőt vállaltunk cserébe azért, hogy kiépítse a kábel
tv és telefonhálózatot.

- működési! felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,
illetve egyéb működési ! felhalmozási célú támogatások államháztartáson kí
vülre 0 Ft

- egyéb működési ! felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft

~ Beruházási és felújítási kiadások

Az intézménynek 10.000.000 Ft feletti összegű beszerzése nem volt, viszont összessé
gében 53.265.092 Ft-ot költött eszközbeszerzésre. Ez a tavalyi 6.086.726 Ft-tal szemben
jelentős növekmény, amire az intézménynek óriási szüksége volt. Ezt a nagy összegű
eszközbeszerzést az idén sem tudta volna dologiból átcsoportosítani, ez csak a fenntar
tó által biztosított többletforrásokból volt lehetséges.
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A konyhai eszközök ős karbantartáshoz szükséges eszközök cseréje volt a legsürgő
sebb, de az informatikai heszerzések is elengedhetetlenek voltak. A következő nagy
ságrendhen kerültek beszerzésre ilyen eszközök:

Gépek, szerszámok 38 109 708

Konyhai eszközök 10 469 471

Egyéb tárgyi eszközök 1 559 951

Szakmai eszközök 1 060 528

Tisztító, takaritó eszközök 562 792

Informatikai eszközök 2 148 132

~ 53910882

Felújítási munkák kizárólag a 2020-as vis major keretből megvalósuló felújításokhoz
kapcsolódóan voltak, illetve egy 1.905.000 Ft összegű kiviteli tervmódosítás, ami egy
pályázathoz (KEHOP-5.2.2) kapcsolódó, nem elszámolható költség volt.
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Finanszírozási kiadások

A Kincstári rendszerek január 1-ei változása miatt a Kincstár 2022. január 10-ig bank
szünnapot tartott, ezért szükség volt a bérek 2021 évben történő kifizetésére. A MÁK a
munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. ~ (4), valamint az Ávr. 122/A. ~
(2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022.
évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez kapcso
lódó megbízások fedezetét megelőlegezte. A megelőlegezés keretében a bérkifizetés
2021. december 29-i értéknappal megtörtént. Az elszámolás a 2022. évi előirányzat ter
hére történt meg. A TMISZI estében a bérmegelőlegezés összege 105.028.472 Ft volt.
K914 rovaton teljesítés nem volt, az a 2022 évet terhelte.
Szerencsére az intézmény bérmegelőlegezése nem tartalmazott: postaköltséget, így
nem kellett módosítani az összeget.

3) Az intézményi bevételek alakulása:
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3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismerte
tése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodá
sára gyakorolt hatásuk elemzése.

„x intézmény Összes saját bevétele 832.219.895 Ft volt 2021-ben, mely a kiadásainak
24%-át fedezik, ex ax arány évről évre csökken, mivel a térítési díjak emelése lényege
sen elmarad ax árak emelkedésétől. A térítési díjak bevétele jelentősen elmaradt a ter
vezettől, ennek ax ax oka, hogy egy nagylétsz’ímú idős otthon egyházi fenntartásba
került. A bevételi elmaradás 61.586.102 Ft volt. A fejlesztő foglalkoztatás bevétele lé
nyegesen meghaladta a 2020 évit 17.321.043 Ft-ot tett ki a tavalyi 11.835.735 Ft-hoz ké
pest.

3)b) A többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely
a kiadások finanszírozására fordították.

NÉ

3)c) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási probléma a behajtás érdekében
tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Bár a térítési díjakat az intézmény hatékonyan szedi be, előfordult késedelmes fizetés.
Az intézmény a követelés állomány csökkentése érdekében a hátralékkal rendelkezők
részére egyenlegközlő illetve fizetési felszólító levelet küld. Ha ez nem vezet ered
ményre, akkor a követeléskezelési szabályzatnak megfelelően beküldik a Fenntartó-
hoz, ahol jogi útra terelődnek az ügyek. 2021-ben nem indult jogi procedúra a tartozá
sok miatt. Havonta egyeztetjük a lakók hátralékát a telephelyekkel.
Azokban az esetekben ahol nem került sor hagyatéki eljárás lefolytatására és hátralé
kos maradt a lakó, azok behajthatatlan követelésként leírásra kerülnek. Megkezdtük
az elévült hagyatéki ügyek nyilvántartásból való kivezetését.

Intézmény megnevezése Tolna Megyei Integrált 5zocláls Intézmény IlL sz. intih*Itt
PIR szám: 768650

Követelések behajtására tett Intézkedések 2021. évben

Intézkedés típusa Darabszám Összeg Fiban
E’ytmkgkdzki L~n;l (414 $ 544)41414 F
Fi’etéikbzúlitás 182 163448$” F
Fc’ett’4’~t~’agyas
I’tvt» dj~i.
‘whait’W ‚jár.i
l’erun Li’tb mtgaflap’kI.is
202’. isimti’ Liwzct’4t bihajihataiLin Iaintdés II 52.’ 29 it
Öwevn: 2*’ 241484 C2 Ft
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3)d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

~ Működési/felhalmozási célú tamogatások államháztartáson belülről.

Az intézmény a fejlesztő foglalkoztatás keretén belül Tengelici telephelyén mezőgaz
dasági tevékenységet is végez, az MVH-tól megigényelt földalapú támogatás összege
692.347 Ft volt.
Több képzési program is zajlott 2021-ben, melyre támogatást kapott az intézmény a
Kormányhivataltól, idén csak 1.919.470 Ft összegben, szemben a 2020 évi 23.291.827
Ft-tal.

~ Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Adományt, egyéb átvett pénzeszközt nem kapott a TMISZI 2021-ben.

3)e) A 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a NEAK (Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő), valamint a NEAK által finanszírozott össze
geinek, valamint azok helyes számvitel elszámolása érdekében megtett intéz
kedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a
megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása
érdekében történt helyesbítések ismertetése.

A Kincstári rendszerek január 1-ei változása miatt a Kincstár 2022. január 10-ig bank
szünnapot tartott, ezért szükség volt a bérek 2021 évben történő kifizetésére. A MÁK a
munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. ~ (4), valamint az Ávr. 122/A. ~
(2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022.
évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez kapcso
lódó megbízások fedezetét megelőlegezte. A megelőlegezés keretében a bérkifizetés
2021. december 29-i értéknappal megtörtént. Az elszámolás a 2022. évi előirányzat ter
hére történt meg. A TMGYK estében a bérmegelőlegezés összege 105.028.472 Ft volt. A
nem NEAK által finanszírozott intézmények esetében a megelőlegezés összegét az
intézményeknek 2021, évben pénzforgalom nélkül kellett elszámolni az~ 1B814 Miam
háztartáson belüli megelőlegezések, valamint a 3K3661 December havi illetmények,
munkabérek elszámolása ERA kódokon. A megelőlegezéshez kapcsolódó előirányzat
módosítást 2021, évre vonatkozóan a B8 14 Allamháztartáson belüli rnegelőlegezések /
K914 ~llamháztartáson belüli megelőlegezések vis~L’IfiLUtÓSC Iova[okld Kellett beityúj
tani.
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4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Ax intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 105J)22.473 Ft, melyből ai alap te
vékenység előirányzat maradványa 5.997 Ft. A célfeladatokra rendelkexésre bocsátott
források maradványa öss,asen I) Ft, mely a követkexőkből tevődik ös~xe. Ex mindös,
sze a bérmegelőlegexés 105.022.475 Ft összegét és 5.997 Ft szabad maradványt jelent.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi ma
radvány főbb felhasználási jogcímei, feladatok bemutatása.

A 2020. évi marad»ány összege 329.459 Ft volt. A szabad maradványt 223.024 Ft-ot
2021 április 20-án beutaltuk a KMA-ba. A fennmaradó összeg 106.435 Ft előleg az alap-
tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa, mely 2021. évben dologi ki
adásra felhasználásra került.

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

NÉ

4)c) a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-
elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, illetve a 70912020. (XII.
30.) Korm. Rendelet 3.5-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kö
telezettségek pénzügyi kifizetésének elhúzódásánaic okát stb.), összetétele
(alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az intézménynek vállalkozási tevékenységből származó maradványa nincs, a költség
vetési maradványa 105.034.469 Ft, melyből 105.028.472 Ft kötelezettségvállalással ter
helt ez kizárólag a bérmegelőlegezés összege. A fennmaradó 5.597 Ft szabad marad
vány.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a
kötele7ettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogsza
bály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

4)d) A Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de
2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradvá
nyok felhasználásnak bemutatása.

NÉ
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~ii~ö?~irograrnok ~lakulása:

Az intézményben kezelésében nincs jelenleg Futó projekt.
Intézmény megnevezése: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény

PIR szám: 768650

Az Európai lJniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása - 2021. év’

Projekt A teljes 2021. évi ‚
Projekt időtartama támogatás Onerő felhasz-nálás Megjegyzes

Intézmény azonosító Projekt tárgya (dátumtól- összege mértéke (Ft-ban)

megnev~ése dátumig) (Ft-ban)

Nemleges

A fenntartó SZGYF kezelésében van 3 beruházási projekt, melyek az intézmény tenge
lici, dunaföldvári, illetve regölyi otthonának fejlesztésére szolgálnak, ezek bemutatása
a Főigazgatóságnál történik meg.

Otthon neve Munka megnevezése

‚ . KEHOP-5.2./16-2016-00021 A Szociális ésDunafoldvarl
„ Gyermekvedelml Fotgazgatosag

Jdosek Otthona ‚ . ‚‚

epuleteinek energetIkai felujitasa

EFOP-2.2.3-201 7-00024
Margaréta ‘

A Tolna ISZI Margareta Rehabllltaclos
Otthon

Intezmenye korszerusitese, bovitese

EFOP-2.2.3-20 17-00025

A Toli F~’ I O i 1 hi ‚011 Buesel5tger
Csilla Otthona Szenvedélybetegek Otthona és

Rehahilitációs Intézménye korszerűsítése,

bővítése

4)e) Az Áhsz. 2020, december 29-tő! hatályos átmeneti 56/A. ~-a szerint a 2020. év
ben végrehajtott, korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő el
térések helyesbítését követően 2021. évben adódó további eltérések, azok oka
inak bemutatása.

NÉ

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és

4 vi,Íi’k1~I
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6) ~~
toselszárnolásútétej~jjomá~~ak alakulása:

A n lcgfőö~zcg 2020. évben 433.622.464,- Ft, 2021 evben ~ l6323,~37 Ft volt. A mér
legtoozeg ilyen iigviértékú ~ielkedését a munkaher megelőlegezé~ adja.

A befektetett eszközök éi kének növel\edé~ét az alább fekorolt tételek okozzák:
(;épek, szer~zamok hesz zése 30.007.640 Ft értékben, Konyhai eszközök 6.243.677 Ft
ertékhen, Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, bútorok beszerzése 1.337.660 Ft érték
hen, szakmai eszközök 835.060 Ft, tisztító, takarító eszközök 443.144 Ft, valamint in-
forma tikai eszközök ~ .660.183 Ft értékben kerültek heszerzésre. Ez mindösszesen
42.527.564 Ft.
A befektetett eszközök értékének csökkenését az alábbi tétel okozza:
Az intézmény 9 telephelyén év végén selejteiésre kerültek az elhasználódott gépek
berendezések, felszerelések 34.722.357 Ft értékben.
A befejezetlen beruházások értékét a következő tételek adják:
A Sárpitisi Idősek Otthona átköltöztetése kapcsán szükségessé vált Palánki Idősek
Otthona felújítása, amely ablakcseréjének, erre az évre eső összege 122.520 Ft. A fenn
maradó összeg 1.500.000 Ft az épület energetikai felújításához tartozik, amely még
szintén folyamatban van. A befejezetlen beruházás értékében szerepel még a Pálfai
otthon PVC padló felújításának összege, 2.699.255 Ft értékben.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek és ala
~nok

NÉ

—— .~! ‘E~i7EE%~7.1F~E EEF:%~

8) ~ követelések és kötelezettsé I án ának alakulása:

Tat tozásálloináuyuiik év közben mindig jelentős összeggel hirt, lolyama tosai i likvidi
[á~i ~n ~t i tájt ik vat inak Ennek ke rolésére év közben a.’. gZGyr IK ~ 2020 2/A)~ I
számú intézkedéssel febi uáI bat 60,000.000 Ft-ot, az SZGYF-lKl-4735-5/202 1 intézke
dése alapján május hónapban 61 .000.000 Ft-ot biztosított a lejárt tartozások csökkenté
sére. Ev végén pedig az egyházi zá roláshól hagyott vissza 41 .262.6 11 Ft-ot.
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A követelések állománya 2019-ben 59184.232 Ft, a 2020.évhen 62.632.471 Ft volt. Ezt
2021 év végére sikerült lecsökkenteni 40.036.593 Ft-ra, melyből 29.512.356 FT 181 nap
nál régebbi, ebből 17.083.689 Ft jelzáloggal fedezett. Az intézmény a követelések hehaj
tása érdekében egyenlegközlő és felszólító levelet küld az érintetteknek. Az intéz
ménynél behajthatatlan követelésként kivezetett állomány 526.729 Ft volt, mely 11
számlát érintett.

A követelések és kötp1e7í~Ffv.’~cPpk- 2021. december 31-i állanot~t a következő táblázat-
ban foglaljuk össze:

lnteerven~n’e8nevee,s,~ I etna ~1eg~ei In graIl oniális In ereno I I. re. neelleklet
PIll seater. 788650

Koveteles es knteleeeltsegek megoorlasa lejarat es partnerek szerint 202L evben

ri_slot. 11

Pinetési határidő EllárnItak Állanrhántartásnn betelt Álla nhánlarlánnn kíeúli ÖSSZESEN
oneneg db őnseng db üsszeg db összeg db

Föltségvelési évben esedékes követelés

latáeidőn belüli 897 427 23-l 897 427 234

-30 nap lejart

1.60 nap lejárt i 136 172 61 I 436 472 61

1-90 nap lejárt oo& 343 26 5 s311 SI I 973 27

1-180 nap lejárt 4 332 122 164 4 332 122 164

81- 29512356 491 29512356 491

Ő nrzerCn

llrégeerenr ever xneernen eseoekes noveteles

eliridőn beldli

SrZeSen - -

~ 763 950 -. 2 409$0 593 1 020

aláridőn belüli

30 nap bind

-60 nap lejárt
-90 nap lejért

-100 nap lejáet

alárid6n belüli 05028472 73

rnnenerr - - 105 020 472 1 173 542 326 514

~

rrnegverenr ever Kneetoen esrdekes kÖlelezellség

2 287 875

39 272 595

54272$5:

12

1 016

~~-Á01S

750 360

37 290 042

763 990

37 290 042

3 046 243

40 036 593

142 326 314

13

1 020

174

174

9) A letéti számla pénzforgalma:

A letéti számlán idegen pénzeszközként az ellátottak pénzeszközeit tartjuk nyilván.

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2021. december 31-i állapotáról a
Ii) pont szerinti pénzeszközik alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.
A 10 db letéti számla összesített záró-egyenlege 190.323..996 Ft

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:
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.\ hetétkdn’~v, ~ekk, ek’ktroniku~ ponve~zkdz számla száma 323~ I T( II 0-01 tk0iivvi

siámlan az intéznienvi ellátottak penzet kőnvveljfi k analitiku5 fe1adá~ alapjan idegen

pénieszkzként. Fi a lakők ctétkdnvvc, Iako~sagi F Ivú~iámlán Os készpénzben ke
mit pénze.
A Kincstári kőrőn kivuit smamlakon rendelkemcsrc álló pénzcsmkózök 2021 december

31-i aliapotáról a 1 .i) pont szerinti i~ícsmküzök alakulását bemutató táblázat tartal
mamma am adatokat, záró egvenlegfik mesen 17.770. l~2 Ft

~l1) Befizetési~

Befizetési k lezt gének at intézmény 2O2~-hen rendben eleget tett. A 2020 évi kO
telezettségvállalással nem terhelt maradványt 223.024 Ft-ot 2020. április 20-án megfi
tette a Központi Maradvány Elszámolási Alapba.

12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag_peres ügyek számla esetén):

13) Devizaszámlák forgalma:

NÉ

14) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hiva
tal, stb.):

2020. évben az intézménynél ÁSZ ellenőrzés volt, melyhez kapcsolódóan 202~-hen
u tóellenőrzésre került sor at E L-2546-4208/2020 számú megkereséssel. Az előirányza
tok alakulásának folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartását nem tartották megfelelő
nek, az intézkedési tervben vállaltakat ellenőrizve elfogadták a nyilvántartást.

15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet tiem folytatott, iiein tagja, részese, alapítója
semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2020.
évben vagyonkezelési szerzodest nem kotottunk, kutatás Os kísérleti fejlesztéshez kap
~solódú kiadások nem mci ültek fel. K~ iz\’etlcIlt ii kornyezetvédelemhez kapcs ~ló lő
eszközheszerzes nem történt, vestelyes bulladek nem található at intézménynél.
Intézménvünknél könvvvizsgálat nem kötelező.



ÖSSZEFOGLALÓ

A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény székhelyből és 9 telephelyből álló önál
lóan működő költségvetési szerv. A TMISZI gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan
működő, gazdálkodási tevékenységét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Tolna Megyei Kirendeltsége által, az SZGYF szabályzatainak megfelelően, a résztevé
kenységeket az intézmény belső szabályzatai alapján végzi.
Alaptevékenysége személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások nyúj
tása szervezeti integrációban, ápolást, gondozást nyújtó intézményi, rehabilitációs in
tézményi és lakóotthoni ellátások biztosításával. Az intézmény a kötelező alapfelada
tam túl hét telephelyén szociális foglalkoztatást biztosított a költségvetési keret meg
tartásával.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója
semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2021.
évben vagyonkezelési szerződést nem kötött, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcso
lódó kiadások nem merültek fel.
2021. évben az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra a koronavírus járvány rá
nyomta a bélyegét. A telephelyeken kiemelt figyelmet fordítottak az ellátottak izolá
ciójának csökkentésére, a bezártság okozta pszichés terhelés ellensúlyozására.
A 2021. év fontos feladata volt, hogy a szűkös pénzügyi helyzet ellenére a működést
biztosítani tudja az intézmény. Az évközi és év végi emelésnek köszönhetően a forrá
sok elégségesnek bizonyultak, azonban szigorú költséghatékony gazdálkodást köve
teltek meg.
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