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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

  Rendelet
Határozat normatív

hatósági
X egyéb

A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

  Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



BUDAPEST F ŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Ügyiratszám: Kp/9514-1/2012/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  65/F.  §  (1) 
bekezdés c) pontja szerinti fogyatékkal élő személyek  nappali ellátására Budapest Főváros IX. 
Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő- testülete  a  238/2011.  (VII.15.)  számú 
határozattal  2011. szeptember 01. napjától  kezdődően 2012. december  31.  napjáig  terjedő 
időre ellátási szerződést kötött a Küldetés Egyesület Kiemelten Közhasznú Szervezettel. 

Az  ellátási  szerződés  alapján  az  Egyesület  2  fő  Ferencvárosi  illetőségű  személy  nappali 
ellátásáról gondoskodik. 

Az Ellátási  szerződés 5.1.9. pontja  szerint  a szolgáltatást nyújtó  az Önkormányzat Képviselő-
testülete  részére köteles az adott ellátási évet követő év első negyedévének végéig  beszámolót 
készíteni  a tárgyében végezett szakmai tevékenységéről.  

Az  Egyesület  képviselője  elkészítette  a 2011.  évben  végzett  szakmai  tevékenységről  szóló 
beszámolót, amit jelen előterjesztéshez tájékoztató jelleggel mellékelek. 

Budapest, 2012. február 27.

 Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

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



Határozati javaslat:

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
elfogadja a Külde tés Egyesület 2011. évi szakmai munkájáról  készített beszámolót.

Határidő:  2012. március 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester



2011 évi szakmai és pénzügyi beszámoló ellátási szerződés  alapján 

a IX. kerületi Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján 

kötelező feladatellátásra

Budapest, 2012-01-31                       …………………………………

                                                                Rábaközi Emma

                                                                 alapellátás vezető



Beszámoló

A Küldetés egyesület  ezúton  szeretne  beszámolói  kötelezettségének  eleget  tenni,  a Főváros 

IX.  ker.  Önkormányzattal  megkötött  szerződésben  jóváhagyott  3 fiatal  ellátásáról  (január  –

február - március), továbbá 1 fiatal  ellátásáról (szeptember – október – november - december) 

Egyesületünk  fogyatékkal élők  napközbeni ellátását biztosító  otthont  működtet.  Az  ellátási 

szerződések alapján a szervezet a fent leírtak szerint  biztosított  ellátást a fiataloknak.

Az  intézményben  dolgozók  szakmai  végzettsége  100%-ban  kielégíti  a  tv.  által  előírt 

kötelezettséget. 1 szociális  gondozó, 1 fő szociális  munkás, 1 fő szociális  menedzser végzik  a 

tevékenységeket.  A  szakmai-pedagógiai  irányítást  az egyesület  elnöke  végzi,  aki 

gyógypedagógiai végzettséggel rendelkezik.

A fiatalok 2 csoportban végzik  tevékenységeiket. 

Az intézmény  nyitvatartási ideje napi 10 óra, reggel 7 órától-17 óráig, munkaszüneti  napok és 

hétvégék kivételével.  

A csoportok megbontása egyszer történik  a csak nappali  ellátást igénybevevők és a szociális  

foglalkoztatásban is  részesülők  szerint.  A csoportokat a személyi  készségek  -  képességek-

foglalkoztathatóság  szerint  differenciáltan  is  tovább  bontjuk,  egészen  addig,  hogy  a 

tevékenységek  mindig  a  megfelelő  személyhez  igazodjanak.  Amikor  a  tevékenység  a 

személyhez  igazodik,  az  megszokottá  válik,  akkor  a  személy  képességeit  –  készségeit  

-foglalkoztathatóságát fejlesztjük  egy újabb magasabb  tevékenységi  szint  felé  ami  az adott 

időben  az alapot adja, közben a már megtanult  és elsajátított  tevékenység  végzését szinten 

tartjuk, mert  ha nem,  akkor elfelejtődik-kitörlődik a megtanult  mozdulat is és a gondolat is. A 

fent leírt  tevékenységet munkatársaink  az alább felsoroltakkal biztosítják a fiatalok részére.

(társadalmi  ismeretek,  kulturtechnikák,  testnevelés, kézműves foglalkozások, számolás- írás). 

A fiataloknak lehetőséget biztosítunk  szabadidős programokon való  részvételre, amelyeket az 

egyesület  szervez  és  bonyolít  le,  így  tehermentesítjük  méginkább  a  szülőket.  (lovaglás 

-euritmia  – jóga - egyéni fejlesztés – tánc – úszás - gyógytorna).

A fiatalokat rendszeresen kísérjük moziba – kirándulni,  éves szinten állatkertbe, múzeumba. 

Különös  figyelmet  fordítunk  az  önkiszolgálás  képességének  erősítésére,  ami  az  önállóbb 

életvitel  elengedhetetlen  része.  A  fiatalok  életvitelében  törekszünk  megvalósítani  a 

normalizációs  elvben  foglaltakat  és a  napirendjüket a  lehető  leginkább  hasonlóvá  tenni  a 

velük  egykorú társaikéhoz. 



Kiemelkedő eredményeket értünk el a fiatalokkal selyemfestés és dísztárgyak alkotásában. A 

monotonitás és a kreativitás szélsőségei között a fiatalok egyedi készítésű tárgyakat alkotnak, 

amelyek megtekinthetőek a 1078 Budapest, Murányi  u. 32. sz. alatt lévő bérelt ingatlanban.   

Budapest, 2012-01-31

                                                                            …………………………………..

                                                                                    Rábaközi Emma s.k.

                                                                                     alapellátás vezető



Küldetés Egyesület
1072 Budapest, Klauzál  tér 5.

Tel.: 06-1-7868192, www.kuldetes.shp.hu, kuldetesegyesulet91gmai l.com

2011 évi pénzügyi beszámoló 3 f ő IX. kerületi lakos intézményben történ ő ellátására
(január –február-március)

Ft Ft
Az intézmény havi rezsi díjából:

Víz: 2500/ 2500
Közös ktg.: 14 300 /hó 42 900

Munkábajárás (BKV bérlet): 9800 Ft/fő*3*3 88 200

133 600
Elszámolt részköltség: 
2011 évre  kifizetett IX.  ker. 
önkormányzati támogatás ellátási 
szerződés alapján: 

25 000 Ft Szerződés alapján 
elszámolt:

(133 600/16)*3= 25 050

Budapest  2012-01-31
Rábaközi Emma
alapellátás  vezető



Küldetés Egyesület
1072 Budapest, Klauzál  tér 5.

Tel.: 06-1-7868192, www.kuldetes.shp.hu, kuldetesegyesulet91gmai l.com
2011 évi pénzügyi beszámoló 1 f ő IX. kerületi lakos intézményben történ ő ellátására

(szeptember-október-november-december)
Bér, személyi jell. kifizetés Ft Ft

Szociális gondozó 104 545/hó 418 180 
Munkáltató ált. 

fiz.járulék
28 000/hó 112 000

Egészségp. 13 000/hó 52 000
Melegétk. jegy 12 000/hó 48 000

BKV bérlet 9 800/hó 39 200
Szociális segít ő 122 000/hó 488 000

Munkált. Ált fiz. 
járulék

32 900/hó 131 600

BKV bérlet 9800/hó 39 000
Alapellátás vezet ő: 73 000/hó 292 000

Munkáltató ált. 
fiz.járulék

19 700/hó 78 800

Egészségp. 13 000/hó 52 000  
Melegétk. jegy 12 000/hó 48 000

Összesen:
Az intézmény havi rezsi díjából:

ELMŰ 7 000/hó 28 000
gáz 16 500/hó 66 000

Víz: 2 500/hó 10 000
Bérleti díj: 18 300 /hó 73 200

Communikációs, ügyviteli, 
ügyintézési költségek:  

Telefon,  internet, 
eszköz karbantartási 

ktg-ek, posta, stb.

160 550 642 200

Elszámolt részköltség: 2 200 000 
2011 évre  kifizetett IX.  ker. 
önkormányzati támogatás ellátási 
szerződés alapján: 

146 666 Ft Szerződés alapján 
elszámolt:

(2  200 000/15)= 146 666

Budapest  2012-01-31
Rábaközi Emma
alapellátás  vezető


