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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata, mint Szolgáltatást nyújtó és
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Megbízó, 2011. szeptember
15. napján Megállapodást kötött 2 fő fogyatékkal élő Ferencvárosi lakos nappali ellátására a
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthona intézményében.
A Megállapodás 5.1.9. pontja alapján a Szolgáltatást nyújtó - Intézmény – az adott ellátási
évet követő év március 31. napjáig beszámolót készít a megbízó Önkormányzat Képviselőtestülete részére a tárgyévben végzett szakmai tevékenységétől, mutatószámainak
alakulásáról, valamint az ellátott személyekkel kapcsolatos észrevételeiről.
Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 2014. április 11. napján megküldte a
Józsefvárosi Önkormányzat „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat által készített, a 2013. évre
vonatkozó beszámolót.
A beszámolót a jelen előterjesztésemhez mellékelem, melyben az ellátottak személyes adatait
anonimizáltuk. A Tisztelt képviselők a Bizottsági ülésen illetve a képviselő-testület ülésén
igény esetén betekinthetnek a személyes adatokat is tartalmazó beszámolóba.

Budapest, 2014. április 29.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzat fenntartásában
működő Őszirózsa Gondozó Szolgálat 2013. évre vonatkozó beszámolóját.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2014. május 15.

Melléklet

BESZÁMOLÓ
Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában megállapodási/ellátási szerződéssel gondozott
fiatalok tekintetében.

A Józsefvárosi Önkormányzattal kötött megállapodási szerződés értelmében, melyben
kerületünk Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Budapest VIII. Kis Stáció u. 11.) vállalta,

hogy P. Sz. K.
(1094 Budapest, …. szám alatti lakost)

a törvényben meghatározott módon, az ellátási szerződésben rögzítettek értelmében ellátja.

P. Sz. 2013-ban 244 napot tartózkodott az intézményben.

P. Sz-t 2011.07.18-tól látjuk el az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában.
Nevezett fiatal a foglalkozásokon változó intenzitással vesz részt. Szívesebben ül be a
csoportos foglalkozásokra, mint régebben, de továbbra is inkább az egyéni foglalkozásokat
részesíti előnyben. Feladat-tudata kialakulatlan: csak azt végi el, amihez kedve van. A
feladatok elvégzésére főleg dicsérettel lehet ösztönözni. Beszédre motiválható. Figyelme
továbbra is nehezen köthető le, de megfelelő motiváció, és sikerélmény hatására hosszabb
ideig képes az adott dologra koncentrálni. A színezéshez, rajzoláshoz többnyire még mindig
csak a fekete színt használja.

2013. II. félévi gondozási napok részletezése:
Hónap

Gondozási napok száma

Január

22

Február

20

Március

20

Április

21

Május

21

Június

20

Július

20

Augusztus

20

Szeptember

21

Október

22

November

20

December

17

Összesen

244

INTÉZMÉNYI ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSA ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
NAPKÖZI OTTHONA
2013.évi KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK ALAPJÁN
Egy ellátottra jutó közvetett költség (igényelt normatíva alapján 20 fő x 76 x 251
3815200
nap)

ALAPILLETMÉNY
AUTOMATIKUS ELŐRELÉPÉS
MINIMÁL BÉRRE EMELÉS
KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSE
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSZESEN:
KÖTELEZŐ ILLETMÉNY PÓTLÉK
MŰSZAKPÓTLÉK
KERESET KIEGÉSZÍTÉS FEDEZETE
257/2000. KORM. RENDELET ALAPJÁN JÁRÓ PÓTLÉK
KREDIT PONTOK MEGSZERZÉSE
JUBILEUMI JUTALOM
TOVÁBBKÉPZÉSI TÁMOGATÁS
KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS HELYI
KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TÁVOLSÁGI
CAFETÉRIA
ÁLLOMÁNYBA NEM TARTOZÓK JUTTATÁSA
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETENDŐ SZJA.
EHO 10 %
RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS
ÖSSZESEN:
KÉSZLET BESZERZÉS
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
ebből étkeztetés költsége
gáz
villany
víz - csatorna
szemét szállítás
karbantartás kisjavítás
kártevő irtás
ORVOSI ELLÁTÁS SZERZŐDÉSSEL
különféle dologi kiadások (ÁFA)
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETENDŐ SZJA.
REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS

8565600
324000
319000
607500
13631300
240000
0
0
0
0
0
0
378000
0
902300
240000
3745251
171878
107424
19416153
664000
308000
6221000
4212000
946000
325000
70000
118000
400000
150000
360000
2010000
250000
0
294000

Dologi kiadások összesen:
Költségek összesen
állami normatív hozzájárulás 20 fő x 500000 = 10.000.000
Várható gondozási napok száma 2013-ban 20 x 251 nap
Költségek normatíva levonása után
Egy ellátott egy napi költsége, normatíva levonása után

10107000
29523153
10000000
5020
19523153
3889

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1990 októbere óta működik a
kerületben. Férőhelyeink száma 20 fő. Az intézmény enyhe és középsúlyos értelmi
sérülteknek nyújt szolgáltatást. Az intézmény feladatait 1 fő vezető, 1 fő gyógypedagógus, 3
fő gondozónő és egy fő technikai dolgozó látja el. Az intézmény klub jelleggel üzemel, napi
10 órát: minden hétköznap reggel 7 órától délután 17 óráig.
Bár az itteni fiatalok többsége középsúlyosan fogyatékos, van köztük autista, Down kóros,
epilepsziás, mozgáskorlátozott, hallássérült, és látássérült (vak) is. A gondozottak összetétele
sérültségüket tekintve heterogén. A fiatalok szinte minden esetben halmozottan sérültek. Az
imbecillitás alsó határán lévő gondozottak száma is jelentős. A sokrétű diagnózis ellenére
nagy előny, hogy a kis ellátotti létszám lehetővé teszi a kiscsoportos, és az egyéni
foglalkozásokat is. Fogyatékosságuk súlyossága, képességeik miatt ezek a fiatalok a jelenlegi
szociális foglalkoztatókban nem állják meg a helyüket.
Az intézménybe látogatóknak változatos és sokszínű programjainkkal kívánunk
megfelelő gondozást, foglalkoztatást, nevelést nyújtani. Fő célunk, hogy a hozzánk került
fiatalokat egészségügyi állapotuknak megfelelően foglalkoztassuk, s számukra olyan
környezetet biztosítsunk, ahol biztonságban érzik magunkat, s örömüket lelik a közösségben
eltöltött időben. A fiatalok életkorának és képességeiknek megfelelő foglalkoztatást az előző
félévben is rendszeres napi programokkal, és időszakos elfoglaltságokkal igyekeztünk
biztosítani. Ezen foglalkozások keretében a mentális, fizikai és szociális képességek szinten
tartására, illetve fejlesztésére koncentráltunk.
Napi állandó programjaink között szerepel a gyógytorna, a reggeli, a torna, az ebéd, és a
foglalkozások. Előszeretettel szervezünk napközin kívüli elfoglaltságokat is. Tavaly is
minden ünnepről, jeles dátumról megemlékeztünk.
Az intézménybe járó fiataloknak pedig hatalmas élményt jelent, hogy névnapjukat és
születésnapjukat külön is megünnepeljük. Mivel nem minden hónapban vannak jeles
események, ünnepek, világnapok, a szürke hétköznapokat igyekeztünk feldobni olyan
tematikus rendezvényekkel, bulikkal, ahol a fiatalok kikapcsolódhatnak, és önfeledt, vidám
délutánokat tölthetnek el együtt.
Az egy hetes nyaralás fontos szerepet tölt be a fiatalok életében, hiszen a mindennapi
megszokott környezetből kiszakadva egy vidám, programokkal teli hetet tölthetnek a Balaton
mellett, Káptalanfüreden.

A családtagokkal igyekszünk szoros, jó kapcsolatot ápolni, ezért az általunk szervezett
programokba gyakran a szülőket is aktívan bevonjuk. A fiatalok és a szülők is bármilyen
problémával fordulhatnak hozzánk. Ezekben lehetőségeinkhez mérten mindig igyekszünk
megfelelő segítséget nyújtani nekik. Intézményünkbe mindenkit szeretettel fogadunk.

Budapest, 2014. január 16.

Tisztelettel:

Nagypál Bernadett s.k.
klubkoordinátor

BESZÁMOLÓ
Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában megállapodási/ellátási szerződéssel gondozott
fiatalok tekintetében.

A Józsefvárosi Önkormányzattal kötött megállapodási szerződés értelmében, melyben
kerületünk Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (Budapest VIII. Kis Stáció u. 11.) vállalta,

hogy M. K.
(1097 Budapest, … szám alatti lakost)

a törvényben meghatározott módon, az ellátási szerződésben rögzítettek értelmében ellátja.

M. K. 2013-ban 120 napot tartózkodott az intézményben.

M. K-t 2013.06.17-től látjuk el az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában.
Nevezett fiatal makacs, öntörvényű jelleme ellenére hamar beilleszkedett az új közösségbe.
Társai is megszerették. Szeret mesélni, beszélgetni, és tréfálkozni, de néha előfordul, hogy
viccein megsértődnek. Ilyenkor külső segítséggel rendeződik a konfliktus. A foglalkozásokon
szívesen részt vesz, főleg a zenei jellegűeken. A napközi által rendezett házi „Ki-Mit-Tud”-on
is szépen szerepelt. Szereti a könyveket: társainak gyakran olvas fel meséket, verseket.

2013. évi gondozási napok részletezése:
Hónap

Gondozási napok száma

Június

10

Július

10

Augusztus

19

Szeptember

21

Október

22

November

20

December

18

Összesen

120

INTÉZMÉNYI ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSA ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK
NAPKÖZI OTTHONA
2013.évi KÖLTSÉGVETÉSI ADATOK ALAPJÁN
Egy ellátottra jutó közvetett költség (igényelt normatíva alapján 20 fő x 76 x 251
3815200
nap)

ALAPILLETMÉNY
AUTOMATIKUS ELŐRELÉPÉS
MINIMÁL BÉRRE EMELÉS
KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSE
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSZESEN:
KÖTELEZŐ ILLETMÉNY PÓTLÉK
MŰSZAKPÓTLÉK
KERESET KIEGÉSZÍTÉS FEDEZETE
257/2000. KORM. RENDELET ALAPJÁN JÁRÓ PÓTLÉK
KREDIT PONTOK MEGSZERZÉSE
JUBILEUMI JUTALOM
TOVÁBBKÉPZÉSI TÁMOGATÁS
KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS HELYI
KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TÁVOLSÁGI
CAFETÉRIA
ÁLLOMÁNYBA NEM TARTOZÓK JUTTATÁSA
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETENDŐ SZJA.
EHO 10 %
RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS
ÖSSZESEN:
KÉSZLET BESZERZÉS
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
ebből étkeztetés költsége
gáz
villany
víz - csatorna
szemét szállítás
karbantartás kisjavítás
kártevő irtás
ORVOSI ELLÁTÁS SZERZŐDÉSSEL
különféle dologi kiadások (ÁFA)
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETENDŐ SZJA.
REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS
Dologi kiadások összesen:
Költségek összesen
állami normatív hozzájárulás 20 fő x 500000 = 10.000.000
Várható gondozási napok száma 2013-ban 20 x 251 nap
Költségek normatíva levonása után
Egy ellátott egy napi költsége, normatíva levonása után

8565600
324000
319000
607500
13631300
240000
0
0
0
0
0
0
378000
0
902300
240000
3745251
171878
107424
19416153
664000
308000
6221000
4212000
946000
325000
70000
118000
400000
150000
360000
2010000
250000
0
294000
10107000
29523153
10000000
5020
19523153
3889

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1990 októbere óta működik a
kerületben. Férőhelyeink száma 20 fő. Az intézmény enyhe és középsúlyos értelmi
sérülteknek nyújt szolgáltatást. Az intézmény feladatait 1 fő vezető, 1 fő gyógypedagógus, 3

fő gondozónő és egy fő technikai dolgozó látja el. Az intézmény klub jelleggel üzemel, napi
10 órát: minden hétköznap reggel 7 órától délután 17 óráig.
Bár az itteni fiatalok többsége középsúlyosan fogyatékos, van köztük autista, Down kóros,
epilepsziás, mozgáskorlátozott, hallássérült, és látássérült (vak) is. A gondozottak összetétele
sérültségüket tekintve heterogén. A fiatalok szinte minden esetben halmozottan sérültek. Az
imbecillitás alsó határán lévő gondozottak száma is jelentős. A sokrétű diagnózis ellenére
nagy előny, hogy a kis ellátotti létszám lehetővé teszi a kiscsoportos, és az egyéni
foglalkozásokat is. Fogyatékosságuk súlyossága, képességeik miatt ezek a fiatalok a jelenlegi
szociális foglalkoztatókban nem állják meg a helyüket.
Az intézménybe látogatóknak változatos és sokszínű programjainkkal kívánunk
megfelelő gondozást, foglalkoztatást, nevelést nyújtani. Fő célunk, hogy a hozzánk került
fiatalokat egészségügyi állapotuknak megfelelően foglalkoztassuk, s számukra olyan
környezetet biztosítsunk, ahol biztonságban érzik magunkat, s örömüket lelik a közösségben
eltöltött időben. A fiatalok életkorának és képességeiknek megfelelő foglalkoztatást az előző
félévben is rendszeres napi programokkal, és időszakos elfoglaltságokkal igyekeztünk
biztosítani. Ezen foglalkozások keretében a mentális, fizikai és szociális képességek szinten
tartására, illetve fejlesztésére koncentráltunk.
Napi állandó programjaink között szerepel a gyógytorna, a reggeli, a torna, az ebéd, és a
foglalkozások. Előszeretettel szervezünk napközin kívüli elfoglaltságokat is. Tavaly is
minden ünnepről, jeles dátumról megemlékeztünk.
Az intézménybe járó fiataloknak pedig hatalmas élményt jelent, hogy névnapjukat és
születésnapjukat külön is megünnepeljük. Mivel nem minden hónapban vannak jeles
események, ünnepek, világnapok, a szürke hétköznapokat igyekeztünk feldobni olyan
tematikus rendezvényekkel, bulikkal, ahol a fiatalok kikapcsolódhatnak, és önfeledt, vidám
délutánokat tölthetnek el együtt.
Az egy hetes nyaralás fontos szerepet tölt be a fiatalok életében, hiszen a mindennapi
megszokott környezetből kiszakadva egy vidám, programokkal teli hetet tölthetnek a Balaton
mellett, Káptalanfüreden.
A családtagokkal igyekszünk szoros, jó kapcsolatot ápolni, ezért az általunk szervezett
programokba gyakran a szülőket is aktívan bevonjuk. A fiatalok és a szülők is bármilyen
problémával fordulhatnak hozzánk. Ezekben lehetőségeinkhez mérten mindig igyekszünk
megfelelő segítséget nyújtani nekik. Intézményünkbe mindenkit szeretettel fogadunk.

Budapest, 2014. január 16.

Tisztelettel:
Nagypál Bernadett s.k.
klubkoordinátor

