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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 65/F. § tartalmazza a szociális alapszolgáltatások között a nappali ellátás tartalmát. A 

Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontja szerint a tízezer főnél több állandó lakosú települési 

önkormányzat a fogyatékos személyek részére is köteles nappali ellátást biztosítani. 

 

A GOND-VISELÉS Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Kft.) a fogyatékkal élő személyek nappali ellátására, valamint foglalkoztatására működési 

engedéllyel rendelkezik a Ferencváros közigazgatási területére vonatkozóan. A Kft. 

intézménye az Integrált Gond-viselő Ház és Szociális Szolgáltató Központ nyitva tartása: 

munkanapokon 7-18 óráig. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

306/2007. (XII. 05.) számú határozattal 2008. január 01. napjától kezdődően ellátási 

szerződést kötött a Kft-vel 2 fő ferencvárosi lakóhelyű, fogyatékkal élő személy Szt. 65/F. § 

(1) bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátására vonatkozóan. A 263/2008. (VIII. 27.) számú 

határozattal módosított ellátási szerződés értelmében 2009. január 01. napjától 4 fő 

fogyatékkal élő, ferencvárosi lakóhelyű személy ellátását vállalta a Kft., majd a 635/2020. 

(XII. 2.) számú önkormányzati határozat értelmében a 4 férőhely fenntartási díja évente 

2.756.000,-Ft-ra módosult.  

 

Az ellátási szerződés 5.1.10. pontja alapján a Szolgáltató köteles az adott ellátási évet 

követően beszámolót készíteni az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a szakmai 

tevékenységéről, melyet mellékelek. 

 

A Kft. ügyvezetője, dr. Telek Vilmosné által készített, a 2021. évre vonatkozó beszámoló 

szerint az Intézményben 4 fő ferencvárosi, fogyatékkal élő személy ellátásáról gondoskodtak, 

míg a 2021. évre vonatkozóan 24 fő volt az ellátottak száma. 

 

Az Intézmény helyzete rendezett, szülői panaszt nem nyújtottak be, a családok 

együttműködőek, megfogalmazottan elégedettek az ellátás színvonalával. 

 

A Kft. Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 40. fsz. 1. szám alatti, korszerűen kialakított 

intézménye a fogyatékkal élő személyek nappali ellátására és foglalkoztatására is alkalmas. 

Az Intézményben a fogyatékkal élő személyek egyéni fejlesztő-felkészítő és munka-

rehabilitációs foglalkoztatása történik, amivel a Kft. hiánypótló feladatot lát el 

Ferencvárosban.  

 

Budapest, 2022. április 27. 

         

 Baranyi Krisztina s.k. h. 

 polgármester 

 Reiner Roland s.k. 



 
 

 alpolgármester 
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IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Humánszolgáltatási  Iroda 

 

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 

 

Beszámoló a 2021. évről 

 

A Gond-viselés Nonprofit KFT 2008. augusztus 27. napján dátumozott, 263/2008. 
számú ellátási szerződést kötött a Ferencvárosi Önkormányzattal 4 fő értelmi sérült, 
ferencvárosi lakos szociális nappali ellátására. 

 

2021. március 23.-i Ellátási szerződés 4. számú módosítása alapján az 
Önkormányzat a központilag megemelt ellátási normatíva összegére emelte a 
támogatást. Köszönjük! 

Ellátottjaink a IX. kerületből:  

B.G. 

M.H. 

Cs.N. 

T.P. 

F.I. 

A Gond-viselés Nonprofit Kft. intézménye: Integrált Gond-viselő Ház és Szociális 
Szolgáltató Központ. 

Nyitva tartás: 7-18 óráig munkanapokon. 

 

Nonprofit 

Közhasznú 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

mailto:info@gondviselohaz.hu


 
 

Programunk: szociális nappali ellátás értelmi és halmozott sérüléssel élő fiatal 
felnőttek számára, ezen belül fejlesztő foglalkoztatás fejlesztési jogviszonyban. 

 

Ellátottak száma 2021-ben: 24 fő 

 

A kerületi fiatalok fejlesztő foglalkoztatásban vesznek részt, fejlesztési 
jogviszonyban. 

 

Nappali ellátás: 

A 2021-es évben a Covid19-es járvány lassú lecsengése miatt, még hosszú ideig 
nagyon elővigyázatosan nyitottuk meg intézményünket a fiatalok elött. 
Gondozottjaink egy része, ahol a szülők úgy ítélték meg és nem engedték még be, 
ellátásukat online és levelezés, telefonkapcsolat útján biztosítottuk. A szülőkkel 
egyeztetve házimunkát végeztek otthon melyről nyilvántartást vezettek naponta. A 
kapcsolatot igen gyakori telefonálással tartottuk a családokkal. Hetenként postán és 
elektronikusan kaptak egy „naptárt”, amiben a szülőkkel megbeszélve az otthon 
elvégzett háztartási tennivalókat regisztrálták. Kaptak rajzos feladatlapokat, valamint 
TV programajánlót minden napra, amivel kapcsolatosan feladatokat kellett 
végezniük. 

 

A bejáró gondozottakkal rendesen folytatódott a házon belüli ellátás, egész évben.  

 

Esetünkben az otthoni ellátás nem okozott gondot a családoknak, mert mindig volt 
otthon valaki, aki a felügyeletüket biztosította. 

 

Finanszírozás: 

 

2017. április 01.-től „új” foglalkoztatási forma jelent meg, fejlesztő foglalkoztatás 
néven. Pályázat és teljesen új engedélyezési eljárás történt. 2020-ban újra 3 évre 
(2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig) pályáztunk fejlesztő 
foglakoztatásra, el is fogadták a pályázatunkat. 

A legszigorúbb takarékosság mellett is nagyon feszített a költségvetésünk. Három 
éve rendkívüli módon lecsökkentették a foglalkoztatási normatíva összegét. Az 
ellátás minőségét fenntartjuk, de megelőzően könnyebben tudtunk programokat, 
kirándulást megvalósítani. 

 

Az ellátási szerződés alapján a IX. kerülettől kapott összeget a fenntartásra, 
segítői bérekre stb. fordítottuk. A IX. kerület által megemelt támogatás 
reményeink szerint az ellátás minőségét emeli. 

 



 
 

A IX. kerületi fiatalok helyzete az intézményben: 

Rendszeresen járnak, jól beilleszkednek a csoportba. Ketten varró, hárman 
házvezető munkakörben dolgoznak fejlesztési jogviszonyban. A családokkal 
rendszeres és jó a kapcsolatunk. 

 

Összefoglalva a helyzetünk rendezett. Szülői panaszunk nem volt, a családok 
együttműködőek, megfogalmazottan elégedettek az ellátásunk színvonalával.  

 

Ismételten köszönjük a támogatást, a támogatás emelését. 

 

 

Budapest, 2022. április 20.                      

 

 

                                                                              dr. Telek Vilmosné 

                                                                                     ügyvezető 

 


