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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok közül az önkormányzat ellátási szerződés 

keretében biztosítja a gyermekek és családok átmeneti elhelyezését és a 

hajléktalanokról való gondoskodást. A Csepeli Szociális Szolgálat elkészítette a 

feladat ellátásban közreműködő szervezetek 2009. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót, amelyet mellékletként csatoltunk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjék elfogadni. 

 

 

Budapest, 2010. február 23. 

 

Horváth Gyula 
          alpolgármester 

 

Határozati javaslatok 

 

1) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról szóló 
szakmai beszámolót elfogadja. 

Határidő: elfogadásra:  azonnal 
       végrehajtásra:   azonnal 

 

Felelős:   Tóth Mihály 
     polgármester 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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I. Szöveges beszámoló 

A Csepeli Szociális Szolgálat a Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.), valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) hatálya alá 
tartozó gyermekvédelmi és szociális feladati közül a 

 a gyermekek átmeneti otthonába történő elhelyezést és 
szolgáltatást a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő 
Iskolaalapítvánnyal (1212 Budapest, Táncsics M. u. 27-29), valamint 
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatával; 

 a helyettes szülői szolgáltatást a Fehér Kereszt Baráti Kör 
Kiemelkedően Közhasznú Egyesülettel (1029 Budapest, Hímes u. 
3.); 

 a családok átmeneti otthonába történő elhelyezést és 
szolgáltatást, a készenléti szolgáltatást, a hajléktalan 
személyek részére biztosítandó utcai szociális munkát és 
nappali ellátást a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetével 
(1051 Budapest, Arany J. u.31.); 

 a gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó utcai szociális 
munkát a Kortárs Segítő Műhely Alapítvánnyal( 1021 Budapest, 
Lipótmezei út 3.)  

kötött ellátási szerződés útján teljesítette 2009 évben.  

1. Gyermekek átmeneti elhelyezése: 

1.1. A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány-al kötött 
ellátási szerződés értelmében 2 fő 6-18 év közötti gyermek 
elhelyezésére van lehetőségünk, illetőleg külön intézményközi 
megállapodás alapján további 2 gyermek elhelyezésére van még 
lehetőség. 2009. évben 4 gyermek került elhelyezésre. Összes 
gondozási napok száma: 365 nap. 

1.2. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata az ellátási 
szerződésben vállalt kötelezettségét a Pesterzsébeti Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ szolgáltatásai útján teljesíti. A szerződés 
értelmében 3-18 év közötti gyermek helyezhető el egyszerre 2 
férőhelyen. 2009. évben javaslatunkra 6 gyermek vette igénybe a 
szolgáltatást, gondozási napok száma összesen: 218 nap.  
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2. Helyettes szülői szolgáltatás: 

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 2009. évben telefonos 
kapcsolat-felvételi ügyeletet tartott a szolgáltatás iránt érdeklődő szülők és 
szakemberek számára.  
Az ellátási szerződés értelmében a FKBK éves szinten, 2 férőhelyen biztosít 
elhelyezést 0-18 év közötti gyermekek részére. 
2009. évben 1 gyermek elhelyezésére került sor a gondozó szülő munkabeosztása és 
anyagi gondjai miatt. Az elhelyezés 2009. július 05-től 2009. december 31-ig tartott (és 
jelenleg is tart.). A gondozási napok száma összesen: 180 nap. 

3. Családok átmeneti otthona 

Magyar Vöröskereszt a családok átmeneti elhelyezését a kerületben működő Családok 
Átmeneti Otthonaiban (Bp., XXI., Erdősor u. 53-55., Bp., XXI. Nagykalapács u. 3.; 
Bp., XXI. Árpád u. 12/b.,), valamint titkos című krízis lakásában biztosította.  
Az ellátási szerződés értelmében 20 családos férőhelyen. 
A Kerületből 2009. évben összesen 17 családnak kellett igénybe vennie a 
szolgáltatást, ami összesen 44 gyermeket érintett.  

A befogadott családok között:   

-  11 egyedülálló szülő gyermekeivel,  

- 2 várandós nő, 

- 3 élettársi kapcsolatban élő pár gyermekeivel, 

- 1 szülő pedig a nagyszülővel közösen költözött az otthonba.  

A befogadott családok közül 2 esetben bántalmazás is szerepel az elhelyezési okok 
között.  

Mindösszesen 7.294 gondozási nap került elszámolása az összes gondozott 
viszonylatában. 

4. Készenléti Szolgáltatás:  A készenléti szolgálat célja, hogy a gyermekjóléti központ 
nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítséget, 
tanácsadást vagy tájékoztatás nyújtson.  

A készenléti szolgáltatást 2009 évben 10 fő vette igénybe, ami havonta átlagosan 1 hívást 
jelentett.  
 
5. A hajléktalan személyek részére biztosítandó utcai szociális munka és nappali 
ellátás: 

Magyar Vöröskereszt Férfi Hajléktalan Szálló Nappali Melegedője (1215 Budapest, Ady 
Endre út 64-66.) hétköznaponként, 10-17 óráig tart nyitva. A téli krízis időszakban, 
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novembertől március ünnepnapokon is nyitva tart, és teljes szolgáltatást nyújt a 
rászorulóknak naponta 10-17 óra között. 

A 2009 évben  az intézmény forgalma a korábbi éveknek megfelelően magas volt, az 
igénybe vétele elérte a 300%-ot. Regisztrált klienseink közül 273 férfit és 41 nőt tartottak 
nyilván. Engedélyezett férőhelyek száma: 50 fő, napi igénybe vétel ~150 fő volt. 

Meleg étkezést hétköznaponként 50 fő részére biztosítottak. 

Az Önkormányzat támogatását étkeztetésre fordították.  

Utcai Gondozó Szolgálat 

Az utcai szociális munka a szociális intézményi szolgáltatásokat igénybe venni nem 
kívánók, életvitelszerűen utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben 
élők felkutatása, részükre információnyújtás jogosultságaikról, az általuk igénybe vehető 
egyéb intézményi szolgáltatásokról, szükség szerint elhelyezésükben való segítésük, 
valamint helyszíni gondozásuk, alapvető létfeltételeik biztosítása, kríziskezelés. 

2009. évben a Szervezet a külterületeken több mint 100 főt látogattak rendszeresen. 

Gondozási napok száma: 252 rendes szolgáltatási nap. 

A téli krízis időszakban folyamatos szolgáltatás nyújtás + 37 nap volt. 

Az Önkormányzat támogatását az utcai szociális munkások bérköltségére fordították.  

 

6. Utcai és lakótelepi szociális munka (gyermekjóléti szolgáltatás) 

A gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó utcai és lakótelepi szociális munkát a Kortárs 
Segítő Műhely Alapítvány heti 4 órában biztosítja a kerültben két szociális munkás 
tevékenységével. 
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, 
csellengő gyermek speciális segítése,a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, felügyelet nélkül 
maradó gyermek felkutatása, elhelyezésének kezdeményezése, a csellengő gyerekek szabad 
idejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése.  
2009. évben összesen 445 kapcsolatfelvétel történt gyermekek körében, ebből:  

- 62 esetben folytattak segítő beszélgetést, 

- 94 esetben egészségügyi tanácsadást, 

- 6 esetben karítatív tevékenységet végeztek,  

- illetve az esetek többségében információt nyújtottak.  

Az utcai szociális munkások felmérést készítettek a középiskolások kábítószer-
használatáról, amely kutatásra a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is támaszkodhat 
szakmai munkája során.  
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Az Önkormányzati támogatást a szociális munkások bérére, illetőleg a részekre szervezett 
szupervízióra költötték.  

2009. évben valamennyi ellátási szerződés alapján teljesítő szolgáltató 
működésével kapcsolatos zavar vagy kifogás nem merült fel. 
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II. Pénzügyi beszámoló 
A/ Az ellátási szerződések és abban vállalt fizetési kötelezettségek (2009) 

     
Szerződő fél Szerződés kezdete Szerződés tárgya összeg 

Budavári Újbuda Önk.Fennt.1 2008. 05. 31. fogyatékosok ellátása 2023200, Ft/év 

Fehér Kereszt Baráti Kőr 2006.04.28 helyettes szülői szolg. 730000,- Ft/év 

Burattino Alapítvány 2008.02.13 
férőhely biztosítás gyermekek 
részére 365000,- Ft/év 

    gyermekek átmeneti elhelyezése 730000,-Ft/év(2fő)

Pesterzsébeti Önkormányzat 2006.05.29 
férőhely biztosítás gyermekek 
részére 365000,- Ft/év 

    gyermekek átmeneti elhelyezése 
730000,- Ft/év 
(2fő) 

Kortárs Segítő Műhely 
Alapítvány 2006.04.28 utcai lakótelepi szoc.munka 1080000,- Ft/év 
Magyar Vöröskereszt 2008.04.28 családok átmeneti elhelyezése 300,-Ft/nap/fő 
    férőhely fenntartás 2000000,-Ft/év 
    készenléti szolgáltatás 660000,-Ft/év 
    hajléktalan sz.szoc.munka 1800000,-Ft/év 
    nappali melegedő 700000,-Ft/év 

 

B/ Az ellátási szerződések alapján teljesített kifizetések (2009) 

Szerződő fél Időszak Fizetett összeg 

Fehér Kereszt 2008. II. félév 365000
  2009.I. félév 365000
  2009.II. félév 365000
  2009. évben fizetett 1095000

Burattino 2008.02.13-tól 2008.12.31-ig 646000
  2009.01.01-tól  2009.10.15-ig 1152000
  2009. évben fizetett 1798000

  2009.10.16-tól 2009.12.31 308000
  2010. január hóban fizetett 308000
Pesterzsébeti 
Önkormányzat 2009. I. félévi férőhely biztosítás 182500
  2009.II.félévi férőhely biztosítás 182500
  2009. évben fizetett 365000
Pesterzsébeti 
Önkormányzat 

gyermekek átmeneti elhelyezése 
2009.I.negyed év 96000

  2009.II. negyedév 24000
  2009.III.negyedév 6000
  2009. évben fizetett 126000

  2009.IV.negyedév 92000
  2010. január hóban fizetett 92000

                                                 
1 Teljesítés 2009 évben nem történt, ezért a szöveges és pénzügyi beszámoló az ellátási szerződésre nem terjed ki. 
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Kortárs Segítő 
Műhely Alapítvány 2009. I. negyedév 270000
  2009.II. negyedév 270000
  2009.III.negyedév 270000
  2009. évben fizetett 810000

  2009. IV. negyedév 270000
  2010. január hóban fizetett 270000

Magyar Vöröskereszt 
családok átmeneti elhelyezése2009. 

I.negyedév 475000
  2009. II.negyedév 657900
  2009.III.negyedév 527100
  2009. évben fizetett 1660000

  2009. IV. negyedév 529000
  2010. január hóban fizetett 529000

  Férőhely fenntartás 2009. I.félév 1000000
  2009. II.félév 1000000
  2009. évben fizetett 2000000

  készenléti szolgáltatás 2009.I.negyedév 162000
  2009. II.negyedév 165500
  2009.III.negyedév 165000
  2009. évben fizetett 492500

  2009. IV. negyedév 166000
  2010.január hóban fizetett 166000

  
hajléktalan sz. 

szoc.munka2009.I.negyedév 450000
  2009. II.negyedév 450000
  2009. III. negyedév 450000
  2009. évben fizetett 1350000

  2009. IV. negyedév 450000
  2010. január hóban fizetett 450000

Magyar Vöröskereszt nappali melegedő 2009.I.negyedév 175000
  2009. II. negyedév 175000
  2009. III. negyedév 175000
  2009. évben fizetett 525000

  2009. I.negyedév 175000
  2010. január hóban fizetett 175000

 
Összesítés 

Szerződő fél 2009.évben fizetett 2010. január hóban fizetett összesen 

Fehér Kereszt 1095000   1095000
Burattino 1798000 308000 2106000
Pesterzsébeti 
Önkormányzat 365000   365000
  126000 92000 218000
Kortárs Segítő 
Műhely 
Alapítvány 810000 270000 1080000
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Magyar 
Vöröskereszt 1660000 529000 2189000
  2000000   2000000
  492500 166000 658500
  1350000 450000 1800000
  525000 175000 700000
összesen 10221500 1990000 12211500

    ellenőrzés 12211500
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2. sz. melléklet 

 

 

a „Beszámoló a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések 
végrehajtásáról” című előterjesztéshez. 

 

Előterjesztés egyeztetve: 

Lombos Antal   Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 

Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 

 

Budapest, 2010. február 23. 

 

                Lombos Antal sk. 
                   ágazatvezető 
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