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1. DEMOGRÁFIAI MUTATÓK  
 
 
A település 2013. december 3l-i állapot szerinti állandó lakosságszáma 813 fő (a megelőző 
évhez képest 7 fő növekedést  mutat), ebből a 60 év feletti korosztály 179  fő (73 férfi és 106 
nő). 
 
A 60 év feletti korosztály korcsoportok és nemek szerinti megoszlása a következő: 
 

Korcsoport Férfi Nő Összesen Százalékos 
arány 

61-70 éves 42 44 86 10,6% 
71-80 éves 18 36 54 6,6% 
81-90 éves 11 25 36 4,4% 
90 év feletti 2 1 3 0,03% 
Összesen: 73 106 179 21,63% 

 
 
A képviselő- testület a szociális alapszolgáltatási és szakosított ellátási feladatokat a 
Szekszárd és Környéke Sszociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás- a társulás 
rövidített neve: Szekszárd és Környéke Szociális Társulás -  keretében biztosítja. A társulás 
székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. , a társulás lakosságszáma összesen 71.981 fő, a 
társulás működési területe a társult települések közigazgatási területe. 
 
 

a) A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 65/F. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott szolgáltatás Szekszárd 
város, Szálka, Őcsény, Zomba, Harc, Kéty, Murga, Felsőnána, valamint Szedres 
községek önkormányzataira terjed ki. 

b) Az Szt. 65/F. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szolgáltatás 
Szekszárd város, Szálka község, Őcsény község, Zomba község, Harc község, 
Bátaszék város, Felsőnána, Kéty, Murga, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, 
Sárpilis, Várdomb, valamint Szedres községek önkormányzataira terjed ki. 

c) Tengelic és Medina község önkormányzatára kizárólag az Szt. 63. §-ában 
meghatározott házi segítségnyújtás terjed ki. 

d) A Dr. Kelemen József Idősek Otthona és a Tolnai Idősek Otthona működési területe 
elsősorban Szekszárd Megyei Jogú Város és Tolna Város Önkormányzatának 
közigazgatási területére, illetve a Szekszárdi és Tolnai Járás településeinek 
közigazgatási területére terjed ki. 

 
 
A házi szociális gondozónő – Oberlander Lászlóné – medinai lakos, 2010. novemberétől áll 
alkalmazásban, a településen 2011. januárjától látja el feladatát. 
 
Medinán a házi segítségnyújtásban részesülők száma jelenleg 9 fő. 
Az elmúlt időszakban ellátottai személyében is történtek változások. Volt, aki idősek 
otthonába költözött, és sajnos halálesetek is történtek. 
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   A legtöbb gondozott napi szinten látogatásra kerül – hétfőtől péntekig-, illetve egy 
személy Medina – Szőlőhegyen heti 1-2 alkalommal. Ő sajnos hosszabb ideje kórházi kezelés 
alatt áll. 
Az ellátottak továbbra is segítséget kapnak mindennapi teendőik elvégzésében : háztartási 
munkákban személyi – és környezeti higiénjük megtartásában, gyógyszereik beszerzésében, 
betegszállító kisérésében, vizsgálati időpontok, vérvételek megszervezésében. A gondozónő 
munkája mit sem érne saját erőforrásaik igénybevétele pl. rokonok, szomszédok, ismerősök 
segítsége – nélkül. A  legtöbben, amit csak tudnak igyekeznek saját erejükből is megoldani.  
A 2013.év nyári időszakában egy medinai diák is részt vett a házi segítségnyújtásban. Olyan 
időseket keresett fel naponta, akiket a gondozónő nem látogatott.  
A tavaly ősszel a gondozónőt baleset érte, közel fél évre kieset a munkavégzésből. Ez idő alatt 
Szásziné Vörös Anikó végezet Medinán a házi segítségnyújtást napi 6 órában, eredményesen. 
Az elmúlt héten egy szociális gondozást tanuló szedresi fiatal is részt vett a munkában. Az 
idősek szívesen fogadták. 
 
A gondozónő munkáját segíti Dr. Endrődi Csaba háziorvos és Vassné Görög Erika asszisztens 
és az Önkormányzat dolgozói. 
 
Egyre több azon idősek létszáma a településen akik, igényelnék a gondozást, a 
segítségnyújtást, június hónapban tárgyalásokat kezdtem folytatni a szekszárdi központ 
vezetőjével és előreláthatóan ez év október – november hónapjától lehetőség nyílhat arra, 
hogy az alkalmazotti létszámkeretet bővítsék 1 fő gondozónővel, ezzel is segítve az idős 
embereket Medinán. 
 
 
 
Medina, 2014. június 23. 
 
 
 
 Vén Attila 
 polgármester 
 
A beszámoló elkészítésében részt vettek: 
 
 
- Oberlander Lászlóné       házi szociális gondozónő 


