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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 
Ügyiratszám: Kp/3105-2/2013/XII. 
 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
 

A Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 2008. december 03. napjától a fogyatékos 
személyek ellátására működési engedéllyel rendelkezik Ferencváros közigazgatási területére 
vonatkozóan.  
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 395/2008. 
(XII.03.) számú határozatával jóváhagyott ellátási szerződés alapján az Alapítvány a 
Ferencvárosi lakóhelyű fogyatékos személyek számára: lakókörnyezetükben történő ellátást, a 
lakáson kívüli közszolgáltatások eléréséhez segítséget, lakáson belüli speciális segítséget és 
tanácsadást, valamint szállítást is nyújt.  
 
Jelen előterjesztésemhez mellékelem a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 
képviselői által készített beszámolót.  
 
 
Budapest, 2013. február 27.   
 
 

Formanek Gyula s.k. 
  alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



 

Szakmai beszámoló 
2012. 

Motiváció Alapítvány Támogató Szolgálata 
 

I. A szolgáltatás működését meghatározó finanszírozási, és  jogszabályi háttér változásai 
2012.-ben. 

2011.évben lejárt a három éves keretszerződési időszak, ezért szervezetünk ismételten 
pályázott a 2011. augusztusában kiírt pályázaton. Hasonlóan az előző időszakhoz, mind az öt 
szolgáltatásunkra benyújtottuk pályázatunkat, megjelölve az általunk vállalható 
feladategységeket (továbbiakban FE). Szolgáltatásonként a szállítási, és személyi segítési 
teljesítést 4500 FE-ben jelölve meg. A tervezett öt szolgáltatásból csak egy támogató 
szolgáltatásunk nyert, az V. kerület és Budapest támogató szolgáltatása, a másik négy 
szolgáltatás forráshiány miatt összevonásra került a pályázaton nyertes szolgáltatással. Így az 
összevont szolgáltatás számára összesen 16241 FE(-t) ítélt meg az NRSZH, ami 6259 FE-gel 
kevesebb, mint a tervezett igény. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a teljesítendő 
feladategység, és az ennek megfelelő finanszírozás alacsonyabb mértéke mellett kell 
biztosítani a szolgáltatás működését. Ezt jelentős átszervezéssel lehetett csak megoldani. 

Ezzel párhuzamosan működési engedély módosításra volt szükség, melynek jogerőre 
emelkedése 2012.07.02.-val megtörtént.  Egy összevont szolgáltatás alakult így, aminek neve 
Motiváció Alapítvány Támogató Szolgálata lett. A működési terület továbbra is Budapest 
közigazgatási területe, ellenben a finanszírozási terület közé nem tartozik a III., IV., és XVII. 
kerület.  Az adatok változása miatt a IX. kerülettel kötött ellátási szerződés módosítása is 
szükséges lesz. A finanszírozás mértéke a 2011.-es évhez képest legalább 20%-al csökkent! 
ennek megfelelően a működési feltételekben is jelentős változás történt. A dolgozói létszámot 
csökkenteni kellett 4 fővel, ebből 2 főt el kellett bocsátani, két főt áthelyezni más 
munkakörbe.  A szolgáltatások egyik gépjárműve eladásra került.  

Jelentős változás történt az elszámolás- ellenőrzés terén. A Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal közreműködésével bevezetésre került a Központi Elektronikus 
Nyilvántartási Rendszer - Tevékenységi Adminisztrációs Rendszer (KENYSZI- 
TEVADMIN). Ennek megfelelően az év folyamán ellátott vagy ellátandó ügyfelek rögzítésre 
kerültek az elektronikus felületre. Ezután elindulhatott a napi jelentés folyamata, aminek 
jogszabályi hátterét az 1993. évi III. törvény 20/C§, illetve a 226/2009. (XI.20.) Korm. 
rendelet 13/B §-a előírásai biztosítják.  

Az új rendszer kialakítása az év első felében zajlott le, „élesben” pedig július 01.-től kérhető 
számon a szolgáltatásokon. 
 

2012.-ben változás történt a térítési díjak tekintetében (melléklet ) 
2012. januárjában megtörtént a térítési díjak felülvizsgálata, aminek eredményeképpen a  
szociálisan rászorult személyek számára a fizetendő térítési díj  

• személyi szállítás esetén 100Ft/km-ről 160 Ft/km-re 
• személyi segítés esetén 200Ft/ óráról 400 Ft/órára változott. ( szórólap melléklet) 

 



II. A szolgáltatás működésében nem történt változás a 2011.-es évhez képest a kötelező és 
követendő szakmai szempontsorban, aminek alapját a szakmai program, és a jogszabályi 
előírások sokasága határozza meg. 
 
 

• Az ellátottak körének meghatározásában 
• Célcsoport meghatározásában 
• Az ellátás igénybevételének módjában 
• Személyi segítő szolgálat működtetésének folyamatában 
• Szállító Szolgáltatás működtetésének folyamatában 
• Az intézmény szervezeti felépítésében 
• Az alkalmazásban álló munkatársak képzettsége, végzettsége a jogszabályi 

előírásoknak megfelel. 
• A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjában. 

 

Kötelezően vezetendő dokumentumok 
 

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről, illetve az NRSZH által előírt kötelezően vezetendő dokumentumok. 

 

       Személyi segítés esetén 
 

- Kérelem, nem kötelező írásban 
- Nyilvántartás 
- Nyilatkozat szociális alapszolgáltatások igénybevételéről 
- Megállapodás 
- Jövedelemnyilatkozat 
- Háziorvosi Igazolás 
- Előgondozás 
- Egyéni gondozási terv 
- Rászorultságot igazoló dokumentumok 
- Gondozási napló 
- Havi összesítő adatlap személyi segítés idejéről 
- Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról 
- Készpénzfizetési nyugtatömb 
 

Személyi szállítás esetén 

- Kérelem, nem kötelező írásban 
- Nyilvántartás 
- Nyilatkozat szociális alapszolgáltatások igénybevételéről 
- Megállapodás 
- Jövedelemnyilatkozat 
- Háziorvosi Igazolás 
- Rászorultságot igazoló dokumentumok 
- Menetlevél. 
- Szállítási elszámoló adatlap 
- Diszpécsernapló tartalmazza a heti beosztást. 
- Kézpénzfizetési nyugtatömb 



- Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról 
 
 
A személyi segítők és személyi szállítók (gépkocsivezetők) a számukra előírt 
dokumentumokat pontosan és naprakészen vezetik, és minden esetben a segítettekkel 
ellenjegyeztetik.(inkább aláírattatják) A dokumentumok helyes kitöltését és leadását a 
szolgálatvezető ellenőrzi. A KENYSZI bevezetésével ezt minimum naponta egyszer el kell 
végezni.  

A beszámolóban az összevont szolgáltatásból a IX. kerületi lakcímmel rendelkező ügyfelek 
adatait ismertetem. (A 2012.-es évben az összes ügyfél létszáma 101 Fő volt.) 
 

2012.ben ellátott IX. kerületi lakcímmel rendelkező ügyfelek létszáma   6   fő volt 
 

Előző év XII.31.-én még nyilvántartott ügyfelek 11 

Tárgyév folyamán ellátásba vett ügyfelek 1 

Tárgyév folyamán kikerült ügyfelek 6 

Tárgyév XII.31.-én még nyilvántartásban lévő ügyfelek 6 

 
 

                                Férfi                 Nő 

Életkori 
megosztás 

Fő Életkori megosztás fő 

0-5 éves 0  0-5 éves 0 

6-13 éves 1 6-13 éves 0 

14-17 éves 1 14-17 éves 1 

18-39 éves 1 18-39 éves 0 

40-59 éves 0 40-59 éves 0 

60-64 éves 1 60-64 éves 0 

65-69 éves 0 65-69 éves 0 

70-74 éves 0 70-74 éves 0 

75-79 éves 0 75-79 éves 0 

80-89 éves 0 80-89 éves 1 

90-x éves 0 90-x éves 0 

összesen 4 összesen 2 

 
 
 
IX. kerület segítést szállítást egyaránt igénybe vett  
I. A. Halmozottan sérült ffi 11 éves (ffi és 11 éves? Inkább gyerek..) 
Rendszeresen végzett tevékenységek. 
Heti öt alkalom/4-6 óra 
Gondozási feladatok. 
Személyi segítési feladatok. 
Heti két alkalommal szállítás, fejlesztő intézménybe 
 



 
IX. kerületi személyi segítettek 
Sz. S. Mozgássérült ffi 60 éves 
Rendszeresen végzett tevékenységek 
Heti két alkalom x 11/2 óra 
Személyi segítési feladatok: 
 
K.CS. Mozgássérült ffi 35 éves 
Rendszeresen végzett tevékenységek. 
Gondozási feladatok. 
Személyi segítési feladatok. 
Heti rendszerességgel. 
 
W. A. Autista nő 16 éves 
Rendszeresen végzett tevékenységek 
Heti 5 alkalommal intézménybe kísérés tömegközlekedési eszközzel 
 
IX. kerületi szállítottak 
B.M. Mozgássérült nő 81 éves. Alkalmankénti szállítás: egészségügyi intézmény. 
H. G. Látássérült ffi 14 éves. Rendszeres szállítás speciális oktatási intézménybe. 
 
 
 
Budapest, 2012. január 31. 
 
  Helmeczi Erika s.k.   Zalabai Péterné s.k. 
        képviselő        képviselő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Melléklet 

 
TÁJÉKOZTATÓ A MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓ 

SZOLGÁLATÁNAK TÉRÍTÉSI DÍJ TÉTELEIR ŐL* 
érvényes: 2012. február 01. napjától 

SZEMÉLYI SEGÍTÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI: 
A A Támogató Szolgálat 2012. évi tervezett személyi és 

dologi kiadásainak összege: 46.573.344 Ft 

B A Támogató Szolgálat 2012. évi állami támogatásának 
összege: 

29.350.000 Ft 

C 
2012. évi államilag támogatott feladatmutató: 12.250 F.E. 

D 
Intézményi önköltségi óradíj összege (A/C):  3.802 Ft/óra 

E Személyi segítés szolgáltatási óradíj összege  
állami támogatással (G/C): 1.406 Ft/óra 

F A Fenntartó által meghatározott, szociálisan 
rászorult ügyfél által fizetendő térítési díj összege: 

400 Ft/ óra 

G A Fenntartó hozzájárulása a szolgáltatás 
működtetéséhez (A-B): 

17.223.344 Ft 

 
SZEMÉLYI SZÁLLÍTÁS TÉRÍTÉSI DÍJAI: 

A A Támogató Szolgálat 2012. évi tervezett személyi és 
dologi kiadásainak összege: 14.316.130 Ft 

B A Támogató Szolgálat 2012. évi állami támogatásának 
összege: 

  5.986.500 Ft 

C 2012. évi államilag támogatott feladatmutató 
(3991F.E.= 19.955 km) 

3991 F.E. 

D 
Szállítás intézményi önköltségi kilométer díja: 717 Ft/km 

E Személyi szállítás személyi térítési kilométer díja 
állami támogatással (G/C): 417 Ft/km 

F A Fenntartó által meghatározott, szociálisan 
rászorult ügyfél által fizetendő térítési díj összege: 160 Ft/km 

G A Fenntartó hozzájárulása a szolgáltatás 
működtetéséhez (A-B): 

  8.329.630 Ft 

 
A személyi térítési díj felnőtt esetében nem haladhatja meg havonta a rendszeres jövedelem 
30%-át, kiskorú igénybevevő esetében a családban élők összes jövedelmének 1 főre jutó 20%-
át. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 


