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ELÖTERJESZTÉS
a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány pénzügyi és szakmai beszámolójának jóváhagyásáról
Tisztelt Egészségügyi, Szociális és

Esélyegyenlőségi

Bizottság!

Önko rm ányzatunk 2000. évben kötö tt e l őszö r ellátási szerződést a Szociális és Rehabi litációs
Alapítvánnya l (továbbiakban : A lapítvány) családok átm eneti otthonának (l 152 Bp „ Aporháza u.
63.) m űködtetésére, mely feladat a gyermekek védel mérő l és gyámügyi igazgatásró l szó ló 1997. év i
XXX I. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontja szerint köte l ezően ellátandó önkonn ányzati fe ladat.
Je lenleg a 93/20 18. szám ú, 5 évre szóló ellátási szerződés ( 1. mellék let) van hatályban az
Önkorm ányzat és az A lapí tvány között. Ennek értelmé ben az ö nko rmányzat az általa e lláto tt
ö nkorm ányzati fe ladat biztosításához 20 18. évre 20.000.000 Ft (azaz húszmilli ó fo rint), 20 19. év tő l
évente, két részletbe n, 22.000. 000 Ft (azaz huszonkétmilli ó forint) - do logi kiadásokra
fe lhasználható - anyagi hozzáj árulást fi zet az A lapítványnak . Az A lapítványnak évente szak mai
beszámo ló t kel l készítenie a szerződ és alapj án végzett t evéken ységé rő l , és évente kétszer pénzügyi
elszámo lást kell készítenie a hozzáj árulás fe lhasználásáró l, az e l ső részlet vonatkozásában július 20ig, a másod ik részlet vonatkozásában január 20-ig.
A szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV . 4.) ök. rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében az

Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizollság minden évben az ellátási szerződés szerinti
jóváhagyja az ellátási szerződés alapján végzett tevékenységről szóló szakmai és
pénzügyi beszámolót.
időpontokig

Az A lapítvány a fentieknek m egfe l el ően elkészítette 20 18. évi szakmai beszámo lój át (2. mell ék let)
ill etve a 20 18. év i pénzügyi e lszámo lását (3 . mellékl et). A száml ák és a fe lhaszná lás ell enőrzését a
Népj ó léti és Intézmé nyfelügyeleti Főosztál y (a továbbiakban: Főosztá l y) végezte el. A pénzügyi
elszám o lás a számviteli elő írásoknak mindenben meg felelt.
A Főosztá l y 2019. január 22. na pján e llenő ri zte a SZéRA Apo rház utcai szék helyén, valamint a
Zsókavár utca 29. I/7. szám alatti kül ső tele phelyen a m ű ködés körülményeit (4 . me llék let) és
megálla píto tta, hogy az Al apítvány munkatársainak komplex szolgá ltatásnyújtásra való törekvése,
elkötelezettsége, szakmaisága alapj án további támogatásokra, az együttműködések körének
bőv ítésére érdemesek.
Kérem , hogy a tisztelt Bizottság az e l ő terj esztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati
javaslatokat!
Budapest, 20 19. február

. J~ . ".

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

ellátási szerződés,
szakmai beszámoló,
pénzügyi elszámolás,
NIF e ll enőrzés
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2. Egyeztetésre megküldve:
3. Jegyzői láttamozás : 201 9. feb ruár. /~ „ nap Aláírás:
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4 . Meghívandók: Carlos Lattes Pavez igazgató
5. Az

előterjesztést

kapják: Szociál is és Rehabilitác iós Alapítvány

6. Háttéranvag: a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályo n

megtekinthető

Határozati javaslat:
A Bizottság úgy dönt, hogy
( 1) j óváhagyja a Szociáli s és Rehabilitációs Alapítvány 2018. évi szakmai beszámol óját.
Határidő:
Felelős:

2019. február 20.
polgármester

(2) j óváhagyja a Szociális és Rehabi litáci ós Alapítvány 20 18. évi pénzügyi elszámolását.
Határidő :
Felelős :

2019. február 20.
polgármester

Jogszabálvi hivatkozás:
- a szociális szolgál!atásokról szóló 712005. (!V.4) ök. rendelet 11. § (2) bekezdése.
A határozathozatalhoz egyszerű szavazattöbbség szükséges!
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Szerz. sz.: 93/20 18 Ügyiratszám: 5/2027-2/2018
Témafe le lős: NéRiólét i és Intézrnényfelü gve leti Főo.
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospa lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

E LLÁTÁSI SZERZÖDÉS
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
( 11 53 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
PIR szám: 735782
számlaszáma: OTP Bank Nyrt . 11784009- 15515005
képviseli: Hajdu László polgánn ester,

min t ellátási feladatot átadó (a továbbiakban: Átadó ), m ásrészről a

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány
( 1152 Budapest, Aporháza u. 61.)
nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 60457/ 1999/5
számlaszáma: 11 705008-20466 196,
adószám: 181 67429-1-42
képviseli : Dr. Hegyesiné Orsós Éva kuratóriumi el nök,
m int ellátási feladatot átvállaló (a továbbiakban: Átvállaló) - a további akban együttesen:
Felek között a Képv isel ő -testület 128/20 18. (JJ.27.) ö k. számú határozata alapján, alulíro tt napon és
helyen az alábbiak szerint.
1)

A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásró l szó ló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 96. § ( 1) bekezdésében és 97. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Átadó átadja, Átvállaló pedig átvállalja ugyanezen jogszabál y 94.
§ (3) bekezdés c) pontja szerint kötel ező feladatát képező családok átmeneti otthonának
(a továbbiakban: átadott e llátás) m űködt etését.

2)

Átvállaló az átadott ellátás keretében a Budapest Főváros XV. kerü leti Önko rmányzat
közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan családok (a továbbiakban: ellátottak)
részére szállást biztosít a 1152 Budapest, Aporháza u. 63. sz . alatt található, 67 fő
családok átmeneti otthona valamint 10 fő Haj léktalan Személyek Rehabil itációs
Intézménye, illetve 40 fő elhelyezésére alkalmas 10 db kü l ső telephel yen (Budapest XV.
ker. , Erdőkerü lő u. 10. X/4 1., 1 yírpalota u. 53 . fszt. 2., Nyirpalota u. 53. VI. 36.,
Nyírpalota u. 65. VI. 37., Szilas park 1. 1. 4., Zsókavár u. 18. VI I. 30., Zsókavár u. 29. I.
7., Eötvös u. 76. fszt. 14., Zsókavár u. 53. fszt/2. , Erdőkerül ő u. 16. IX/37.).

3)

A 2.) pont szerinti ingatlanok (kjvétel: Eötvös u. 76. fszt. 14.) Átadó tulajdonát képezik,
melyeket Átadó térítésmentesen Átvállaló használatába ad, azzal , hogy ott Átvállaló az
átadott ellátás mellett haj léktalanok rehabilitációs intézményét is müködtethet.

4)

Átvállaló intézményeiben e l sőbbséget biztosít a Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó azon haj léktalan családok részére,
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akiknek utolsó bejelentett lakcíme a Budapest Főváros XV. kerületében volt, az e
területen kívül ről érkező j elentkezőkke l szemben, azaz a férőhelyeket csak abban az
esetben töltheti fel kí vül rő l érkező j e l entkezőkke l , amennyiben a betöltetlen férőhe l yek
száma azt hosszabb távon indokolttá teszi. A fe lvett személyek és családok maximá lis
tartózkodási ideje a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapj án kerül meghatározásra.
5)

Átv álla ló az átadott ellátás keretében -a Gyvt. szerin ti szolgáltatásokon felül szociális
ügyintézést, speciális problémam egoldó és terápiás csoportok m űködte tését, mentális
segítségnyúj tást, kikerülési, foglalkoztatási és rehabilitációs programokat biztosít.

6)

Á ta dó az átadott ellátásához a 91042/2. hrsz. alatt nyilvántartott telekingatlant a rajta álló
épületekkel együtt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban térítésmentesen
Átvállaló használatába adja, azzal a fe ltétellel, hogy Átvá llaló az épület használatával
együtt járó karbantartási, javítási kötelezettségének eleget tesz és gondoskodik az épület
áll agának megóvásáró l.

7)

Az átadott ellátás teljesítéséhez S7.ükséges felszerelési és berendezési tárgyakat Átv álla ló
biztosítja és azokat j elen Szerződés megszűnésekor vagy lejártakor köteles az ingatlanból
elszállítani.

8)

Átvá llaló lehetővé teszi, hogy Átadó, illetve szak.mai bizottsága
tevékenységét az átadott ellátás vonatkozásában elle nőrizze .

9)

Átad ó köte lezettséget vállal arra, hogy az eddig kialakult ellátási színvonalat fenntartja ,
illetve lehetőség szerint javítja.

a

szakmai

l 0) Á tvá lla ló váll alja az átadott ellátás igénybevételével kapcso latos, jogszabályban előírt
tájékoztatási, értesítési kötelezettség teljesítését.
i génylő i az ellátással kapcsolatos panaszukkal az
ÁtYá llalóhoz fordul hatnak. Átvállaló tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban
értesíteni a panasz kivizsgálásának ered mé nyé rő l. Amennyiben Átvállaló határidőben
nem intézked ik, vagy a panasztevő nem é1i egyet az intézkedéssel, az értesítés
kézhezvétel étől számíto tt nyolc napon belül az Á tadó hoz fordu lhat, aki a panaszról nyolc
napon belül dönt, és döntésérő l írásban értesí ti a panasztevőt és az Átvállalót.

11 ) Az ellátottak illetve az ellátás

12) Átvállaló kijelenti , hogy az átadott el látással kapcsolatos jogszabályokat és szakmai
követelményeket, az azokban foglalt nyi lvántartási kötelezettségeket, az adatkezelés és
az adatvédelem szabályait, továbbá az el látásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló
fórumra vonatkozó szabályokat ismeri, betartja, il letve intézményével betartatj a.
Átvállaló váll alja, hogy a külön jogszabályban meghatározott adatszolgál tatási
kötelezettségét teljesíti, a statisztikai adatokhoz szükséges adatokat rendelkezésre
bocsátja.
13) Á tválla ló vállalja, hogy évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt
az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad
tájékoztatást az ellátott részére. A táj ékoztató tartalmazza az intézmény működési
költségének összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, az egy ellátottra jutó
havi önköltség összegét.
14) Az ellátottak a részükre biztosított ellátásért személyi térítés i díjat fi zetnek. A személyi
térítési díj összegének megállapítása az el látottak jövedelmi he lyzete alapj án történik.
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Amennyiben a fi zetésre kötelezett a térítési díj megfi zetésében akadál yozva van vagy
valamil yen körülmény miatt annak mérséklését kéri , írásban az Átvállalóhoz fordulhat.
Átvállaló az egy főre jutó j övedelem összegét illetve a kérelmezőt ért esetleges
rendkí vüli élethelyzetet mérlegelve írásban 15 napon belül dönt a térítési díj mérséklése,
elengedése vagy a fi zetés határidej ének halasztása tárgyában, és arról a kére lmezőt és az
Átvállalót értesíti.
15) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatokra járó
állami hozzájárulás igénylése a jogszabályban meghatározott módon történik. A normatív
állami hozzájárulás valamint a bevételként jel entkező térítési díjak az Átvállalót illetik
meg.
16) Átadó az átadott ellátás biztosításához 20 18. évre 20.000.000 Ft (azaz húszmillió forint),
20 19. évtől a szerződés hatálya alatt évi 22.000.000 Ft (azaz huszonkétmillió forint)
hozzájárulást fi zet Átv állalónak. A hozzájárulás összegét évente két egyenl ő részletben
átutalással telj esít Átvállaló OTP Bank Rt. Belvárosi Régiója fiókjánál vezetett
11705008-20466 196 számú pénzforgalmi bankszámláj ára, azzal, hogy azt Átvállaló
kizárólag az ell átással összegfüggő dologi kiadáso kra használhatja fe l.
17) A hozzáj árulás első részlete átutalásának határideje minden év január 3 1., a második
részlet átutalásának határideje minden év július 31 . Felek a közöttük korábban létrej ött
744/2017. számú szerződéssel módosított 283/2013. számú szerződés alapján a 2018.
évben már teljesített 8.333.333 Ft összegű támogatást a 2018. évi hozzájárulás összegébe
beszámítják, ezért kizárólag a 2018. évben, jelen Szerződés aláírását követő 15 napon
belül Átadó első részletként 1.666.667 Ft támogatási összeg különbözetet átutal Átvállaló
bankszámlájára .
18) Átvállaló az anyagi hozzájárulás felhasználásáról az első részlet vonatkozásában tárgyév
július 20. a második részlet vonatkozásában a tárgyévet követő év j anuár 20. napjáig
pénzügyi el számolást készít Átadó részére. A pénzügyi elszámolás a kifizetett számlák
fe lsorolásával, összesítésével történik, az eredeti számlára rávezetve, hogy annak
kiegyenlítése az Önkormányzat által biztosított pénzügyi hozzáj ámlásból megtörtént. Az
eredeti számla Átvállaló képviselőjének aláírásával és Átvállaló bélyegző lenyomatával
hitelesített máso lati példányát kell az elszámoláshoz csato lni.
19) Átvállaló nyilatkozik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 85. § (1) bekezdés f) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól.
20) Átvállaló a Szerződ és alapján végzett tevékenységérő l évente szakmai beszámolót
készít, melynek elfogadásáról az Egészségügy i, Szociális és Esélyegyenlőségi Bi zottság
a tárgyévet követ ő év március 1. napj áig dönt.
2 1) Felek bármelyike jogosult jelen szerződést indoklás nélkül felmondani a másik fé lhez
intézett egyoldalú, írásbe li nyilatkozattal. A felmondási idő hat hónap.
22) Súlyos szerződéssze gés esetén Felek azonnali hatályú, rendkívüli felmondással élhetnek,
me lyet írásba kell foglalni és indokolni kell. Súlyos szerződésszegés nek minősül
különösen az ell átottak életének, testi épségének vagy egészségének veszélybe kerül ése,
illetve a hozzájárulás átutalásának elmulasztása.
23) Átvállaló az átadott ellátást Átadó szerződésszegése esetén is köteles fo lyamatosan
bi zto sítani. E kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szociális ellátásokat

!. ~~ .. \ v-'
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továbbra is úgy biztosítja, mintha a szerződésszegés ténye nem következett vol na be. E
kötelezettség teijesítésével kapcso latban felmerülő költségeket és kiadásokat a
szerződésszegésé11 esetlegesen járó kártérítés összegébe nem lehet beszámítani.
24) Átvállaló tudomásul veszi, hogy szerződésszegése esetén minden olyan kárt köteles
megtéríteni, amely a sze rződésszegő magatartásból ered és amely a kialakult ellátási
színvonal helyreállításához szükséges. .
25)

Sze rződésbe n nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásró l és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmé ről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Polgári Törvénykönyv illetve a Felekre
vonatkozó egyéb szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadók.

26) Felek a közöttük felmerülő esetleges vitás kérdések rendezését elsősorban békés
(megegyezéses) úton kívánj ák megoldani.
27) Jelen
kötik.

Szerződés

20 18. máj us 22. napján lép hatályba és azt Felek 2023. december 31-ig

Jelen szerződés 6 egym ással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a
Felek elolvasás és értelmezés után , mint akaratuknak mindenben megfelelő t, jóváhagyólag
aláítták.
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Tisztelt Polgármester Asszony!
Alapítványunk a XV. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglaltaknak
megfelelően az alábbiakban beszámol a 2018. évi szakmai tevékenységéről, illetve csatolva
megküldjük az Önkom1ányzat által folyósított támogatás felhasználásáról készített
elszámolást, amely tartalmazza a bizonylatok egyszerű hitelesítéssel ellátott másolatait.

Az intézményeinkben folyó

segítő

munka bemutatása

1. Családok Átmeneti Otthonai
1.1.) Az intézményi ellátás szakmai keretei
Átmeneti gondozás
A családok-, illetve a gyem1ekek átmeneti gondozását a Szociális és Rehabilitációs
Alapítvány által fenntartott Családok Átmeneti Otthonai biztosítja egy 3 szakmai egységből
álló integrált intézmény keretein belül, a XV. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási
szerződés szerint. A Családok Átmeneti Otthonaiban összesen 34 családos férőhelyet
működtetünk.

Az Aporháza utcai integrált intézményben 2 gyermekvédelmi intézmény működik, amelyben
21 családos férőhelyen nyújtjuk az ellátást (a „ Szivárvány" Családok Átmeneti Otthonában
J J családot tudunk ellátni, a „Fészek" Családok Átmeneti Otthonában pedig 10 családot
tudunk befogadni). A XV. kerületi családoknak emellett l ehetőségük van még 13 darab ún.
„kiléptető lakásban" is igénybe venni az ellátást. A „kiléptető lakások" olyan átlagos
lakókörnyezetben található intézményi férőhelyek, amelyek önállóbb életkörülményeket
biztosítanak a családoknak, ugyanakkor ezen ellátás igénybevételének is a lapvető feltétele a
megfel e l ő gondozási együttműködés. Az átmeneti otthonok maximum 12 hónapig tudják
befogadni a családokat, amely időtartam indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.

Lakhatási program

Az Önök Önkormányzatával kidolgozott együttműködés i gyakorlatunk szerint az év ről-évre
elkészül ő lakás-támogatotti listán olyan családok számára javasoljuk a szociális bérlakás
kiutalását:
- a/dkkel jó együttmíiködést tudtunk kiépíteni,
- rendezett életvitelt folytatnak,
- a/dk tapasztalataink szerint motiváltak az önálló életvezetésre,
- gyermekeiket m egfelelően nevelik,
- betartják a közösségi együttélés szabályait,
- rendszeres munkajövedelemmel és lakáscélú megtakarítással rendelkeznek,
- kép esek vállalni egy szociális bérlakás fenntartását és felújítását
- és jövedelmi viszonyaik megfelelnek a szociális alapú lakáspályázat kiírási feltételeinek.
Ezen családok számára a szociális bérlakás megoldást jelenthet az ellátórendszer végleges
elhagyására, mert a részükre kiutalt lakásokat hosszú távon is fenn tudj ák tartani.
1.2.) Az eJlátás igén ybevételének okai
Az intézmény munkatársai az átmeneti gondozás okaként megnevezhető problémák
közül a korábbi évekhez hasonlóan az alábbiakat tapasztalták leggyakrabban:
- lakhatási problémák,
- anyagi problémák,
- s zülő-gye1111ek közötti kapcsolati probléma,
- szül ők közötti kapcsolati problémák,
- szül ők életvezetési problémái.

A családok több fé le módon juthatnak el az intézményhez: vagy saját maguk értesülnek errő l
az ellátás i formáról, vagy valamelyik társintézmény javaslatára keresik fel a Családok
Átmeneti Otthonait.
1.3.) A szolgáltatásainkat igénybe

vevő k

számának alakulása

CSALÁDOK ÁTM ENETI OTTHONAIBAN ELLÁTOTTAK SZÁMÁNAK ALAK ULÁSA AZ ELMULT Jt VEK SORÁN

ellátott családok
száma
ellátottak létszáma
ebb ől felnőtt

!!vermek
ellátást ig én y lő
családok száma
összesen
ellátást igénylők
létszáma
ebb ő l fe ln ő tt

2011.
51
család
192 fő
82 fő
110 fő
201
család

2012
74
család
294 fö
134 fö
160 fő
213
csa lád

763

830

fő

fö

384 fő
379 fő
26 fő

375 fő
455 fö
5 fő

2013
80
család
311 fő
144 fö
167 fő
230
család
874
fö
405 fö
469 fő
9 fő

2014
70
család
283 fő
125 fő
158 fő
228
család

2015
86
család
342 fö
144 fő
198 fő
245
csa lád

2016
52
család
199 fő
86 fö
113 fő
234
család

2017
71
család
270 fö
118 fő
152 fő
22 1
család

2018
89
család
341 fö
157 fő
184 fő
235
család

866

906

846

fő

400 fő
466 fö
29 fő

4 12 fő
494 fő
14 fő

842
fö
390 fö
452 fö
0 fő

826

fő

fő

fő

364 fő
462 fő
1 fő

282 fö
564 fö
3 fő

2yermck
védelembe vett
2yermckck*
2 fő
1 fő
4 fö
6 fő
1 fő
5 fő
szakellátásba került
0 fő
l?YCJ'Jl1Ckck
* A védelembe vett gyennekek száma az összes intézményben ellátott gyennekre vonatkozik, tehát van akinél már a
beköltözés előtt megtörtént a védelembe vétel.
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fő

A fenti táblázatban látható, hogy bár az ellátásukat kérelmező családok száma a korábbi
1
évek átlagához képest nagyságrendileg nem változott , azonban az előző évhez képest
számuk növekedett, ahogyan azok száma is, akik ellátáshoz jutottak intézményeinkben. Azt
tapasztalj uk, hogy a hozzánk fordulók életvezetési problémái évről évre egyre
összetettebbek, így azok kezeléséhez, megoldásához is kompl.ex segí tségnyújtásra van
szükség.

1.4.) Szolgáltatásaink eredményessége
A 2018. ÉVBEN KIKÖLTÖZÖTTEK MEGOSZLÁSA AZ ELLÁTÁS UTÁNI LAKHATÁSI FORMA SZERINT
(család)

az adatfe lvérel időintervalluma
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6

2

7
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7

3

3
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4

5

4
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1

3

l

5
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0

1

0

l

egyéb

0

0

0

0
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15
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Az elmúlt év ügyfélforgalmi statisztikáiból látható, hogy a 34 családos
családból a tavalyi évben 49 család költözött ki.

férőhelyen

ellátott 89

Közülük S család (10%) költözött önkormányzati bérlakásba. Ezeket a családokat
szakmai programjaink szolgáltatásai révén felkészítettük az önálló életvezetésre, így ők
lakhatásukról a továbbiakban önerőből tudnak majd gondoskodni. Fontos
eredménynek tartjuk, hogy a XV. kerület Önkormányzatával és az egyéb
társintézményekkel közösen megvalósított együttműködéseink eredményeképpen a
családok egy részének lehetősége nyílik az átmeneti otthoni ellátórendszer elhagyására
olyan körülmények között is, amikor a szociális bérlakáspolitika hiánya az ország
egészében súlyos problémákat okoz és a lakásszegénység családok tömegeit sújtja.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy az elmúlt évben tovább folytatódott a XV. kerületben a
H abitat for Humanity Magyarország által működtetett Második Esély program2,
1db intézményi férőhelyre átlagosan 3-4 család jelentkezik.
A Második Esély program keretében a Habitat for Humani ty Magyarország a főváro s XV. kerületének
Önkom1ányzata, a programot támogató szponzo r cégek és a SZÉRA együttműködése révén 2016. óta juthatnak
önko nnányzati bérlakáshoz olyan nehéz hel yzetű családok, aki knek lakhatása hosszabb távon egyéb módon nem
megoldható. Ez az együttműködés lakhatási programunk egy újabb irányvonalát is j elenti, mert ez esetben a non-profit,
az önkormányzati és a fo r-profit tetiile l összefogása révén tudtuk megoldani az érintett családok la klrntási problémáját,
amely egy merőben új modell ezen az e llátási területen.
1

2

amelynek révén további 2 család juthat majd bérlakáshoz. Ezek a lakáskiutalások meg is
kezdődtek, azonban a lakások felújítási munkálatai jelentősen elhúzódtak, így az oda történő
beköltözésekre csak a 2019. évben ke1ül sor. Összességében tehát, hogy sikeresnek taitjuk
az elmúlt évi eredményeket a lakhatási probléma kezelésének terén, de ugyanakkor azok is
elmondható, hogy eredményeink egy kissé elmaradtak a 2017. éviektől (2017-ben 10
családot tudtunk szociális bérlakáshoz segíteni, míg 2018-ban 5 családot).
Az elmúlt év során kiköltözött 49 családból 13-an (26%) költöztek albérletbe. Ez azt
mutatja, hogy az önálló életevezetésre való felkészülést támogató szakmai programjaink szociális munka, mentálhigiénés támogatás, munkaerő-piaci szolgáltatások- a jelenlegi,
magas albérletárak mellett is tudtak olyan adekvát segítséget nyújtani ellátottjainknak, hogy
meg tudják fizetni egy piaci albérlet díját. Ez a lakhatási megoldás azonban hosszú távon
sok esetben meglehetősen instabil megoldás, mert egy váratlan, előre nem tervezhető
életvezetési nehézség könnyen a lakhatás megszűnését eredményezheti.
13 család- vagyis a kiköltözők 26%-a- tudta rendezni lakhatását oly módon, hogy valamely
családtaghoz, vagy hozzátaitozóhoz költözött. Ezekben az esetekben a család egyéb
tagjaival fennálló konfliktusok, vagy jogi természetű vitás kérdések rendezése jelentett
megoldást. Ehhez Alapítványunk aktív szociális, mentálhigiénés és jogi segítséget is nyújtott
számukra.
Fontos még megemlíteni, hogy az intézményünkből kiköltözők mindössze 4%-a esetében (2
család) fordult az elő , hogy az ellátás időtartamának lejártáig nem született megoldás arra az
életvezetési problémára, amely miatt intézményi segítségre szorultak, így ők egy másik
átmeneti otthonba költöztek tovább.

Összegezve a fentieket a továbbiakban is nagyon fontosnak tartjuk a lakhatási
programokban történő együttműködést a kerület Önkormányzatával az alábbiak
miatt:
- Ezen együttműködés révén helyben hatékonyan tudunk komplex szociális problémákat is
kezelni, amely jelentős mértékben csökkenti a nehéz helyzetben élő családokban nevelkedő
gyermekek veszélyeztetettségét és jelentősen javítja a családok életkilátásait.
- Az intézményünk segítségét kérő és onnan kiköltöző családok egy részét fel tudjuk arra
készíteni az átmeneti gondozás időtartama alatt, hogy lakhatásukról önerőből , albérleti úton
gondoskodjanak, de úgy gondoljuk, hogy ezek a családok egy tartós eredményeket felmutató
lakhatási program támogatásával eredményesebben kimozdíthatók lennének ebből ez
élethelyzetből.

- A családok egy részénél a szociális és életvezetési problémák komplexitása miatt még a
kölcsönös együttműködési szándék ellenére sem tudtuk megtalálni az intézményi ellátásból
kivezető megoldást.

1.5.) A gyermekjóléti ellátás egyéb tendenciái 2018-ban
Az átmeneti gondozásra szoruló családok életszínvonalának

évről

évre tapasztalható
folyamatos csökkenése sajnos az elmúlt évben is folytatódott. Ezeket a marginalizálódott
élethelyzeteket sok esetben súlyosbítja, hogy a szülők hátrányos munkaerő-piaci státusza

miatt nehéz fékezni a család tová bbi "lecsúszását". Az átmeneti gondozás 12+6 hónapban
maximali zá lt időtartama így sajnos nem mi nden esetben elegendő arra , hogy a szülők
kell ően stabilizálni tudják életkörülményeiket.
A Családo k Átmeneti Otthonaiban az elmú lt évben is a XV. kerül et egyéb szociális és
gyermekjóléti intézményeivel együttműködve végeztük a rászoruló családok segítését.
Rendszeres volt az együttműködésünk a főváros XV. kerületének Önkormányzatával és
Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatalának Gyámügyi Osztályával. Aktív
és rendszeres ka pcso latot tartottun k fent az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
tagintéz ményeivel, különös képpen a FIÓKA Család- és Gyermekjóléti Központta l és a
Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájával (MUFTI), valami nt, a Véd őn ő i Szolgálattal,
illetve a XV. ke1ület nevelési és oktatási intézményeivel.
20 18-ban az azt megelőző évhez ké pest változást tapasztaltunk a gyermekvédelmi
intézkedések számának alakulásába n is. Az elmúlt évben nlind a 89 álta lunk ellátott csa lád
esetében kezelni tudtuk a gyermekj ó léti alapellátás keretein belül azokat a problémákat,
a:n elyek miatt a csa ládok intézményi ellátásra szorultak, így egyetlen esetben sem kellett a
gyermekvédelmi szakell átás eszközeit a lkalmaznunk (a gyermek ide iglenes hatá lyú
3
e lhe lyezése, illetve kiemelése a családbó1) .
Az elmúlt évben több esetkonferenciát is kezdemén yeztünk, amelyek.re a FIÓKA Család- és
Gyermekjóléti Központban kerül t a gyermekj óléti je l zőrendszer egyéb képvi selőinek
bevonásáva l. Ezen esetek közül egy alkalorruna l, illetve egy gyermek ügyében került sor a
védelembe vételre.

2.) Hajléktala nellátás
2.1.) Az intéz ményi ellátás szakmai keretei
Az ellátási szerződés keretébe n a XV. kerüle ti Hajléktalan Személyek Rehabilitációs
Intézményében (cím: l 152 B udapest Aporháza u. 63.) 10 fő aktív korú, haj léktalan férfi
rehabili tációj á t végezzük.

Reh abilitációs Intézményeinkben 2018-ban 24 főt láttunk el. Intézményeinkben a már
tartósan hajléktalan élethelyzetbe ker ült ember ek segítése mellett preventív munkát is
végzünk, így olyan emberek támogatás a is r észét képezi szakmai programunknak, akik
a h ajléktalanság által veszélyeztetett élethelyzetbe kerültek, vagyis lakhatásukat
elvesztették, arról önállóan nem tudn a k go ndoskodni, de azt megelőzően nem laktak
még hajléktalanellátó intézményben. Mi ndkét célcsoport esetében az az elsődleges
célunk, hogy lehetőség szerint az ellátórendszer tartós elhagyásában tudjuk segíteni
klienseinket. Ezen cél megvalósulásának érdekébe n a hatályos j ogszabályok akár hosszabb
intézmén yi ellátást is lehetővé tesznek, a rehabi li tációs intézményekben az ell átás
i dőtartamának maximuma akár 3 év is lehet.
Intézményeink szakmai programj a szerint szociális rehabilitációs szolgáltatásaink az a lábbi
területekre terjednek ki:
20 ; 6-ban 5 gye1mek esetében került sor a szakellátásban történő elhelyezésre (ők mind ugyanabbó l a családból
kerültek ki , így ez va lójában egy családot érintett, dc az esetszá m jelent őse n magasabb vo lt mint 2017-ben)
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- jövedelmi viszonyok rendezése,
- lakhatási probléma kezelése,
- mentális prob lémák (pszichés betegségek, szenvedélybetegség) rehabilitációj a,
- társas kapcsolatok rehabilitációja.
S egítő mun kánkat ezen ellátás i forma esetében is a kerületi intézményi ellátórendszerrel

együttműködve végeztü k (Újpalotai Család- és Gye1111ekjóléti Központtal, Nappali
Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat, Szociális konyhák, Addikto lógia stb.).

3.) Közösségi és egyéb programjaink a 2018. évben

A Habitat for Humanity Magyarország, valam.int a Saint-Gobain cégcsoport támogatásával a
teljes Aporháza utcai ingatlan hőszigetelés e megtörtént, nem csak a kü l ső épületszigetelés,
hanem a tetőtér szigetelése is, amely j el entősen növeli az ingatlan értékét és csökkenti a
fenntartási költségeit. A projekthez tartozóan egy képzés i program is megvalósult a
partnerszervezetekkel közösen, amelynek során
hátrányos mu nkaerő-pi aci helyzetű
embereket hőszi getelő tevékenységre képeztek k i.
Szervezeti kapcso lataink révén az elmúlt évben l ehetőségü nk nyíl t fo lytatni azt a több éve
tervezett info rmatika i fej lesztést, amely a szolgáltatásainkhoz való hozzájutás
hatékonyságának j avítását célozza. Több önkéntes segítőnk és a Green Fox Aca demy
programozó képzésének összefogásával egy CRM rendszer, azaz egy kliensnyilvántartó
adatbázis fej lesztésébe kezdtünk. Egy ilyen adatbázis megvásárlása több millió forintos
kiadással járna, amelyet anyagi fon-ásaink nem tennének l eh etővé. Az együ ttm űködés révén
a felhő alapú adatbázis megtervezése a Green Fox Academy programozói képzése
tanagyának részét képezi az idei tanévben, így a segí tő szakmai tanácsadás és a folyamat
kísérése ellenében egy a saját szakmai protokolij ainkra szabott adatbázishoz j utunk. Ezek a
szak.mai protokollok az ország többi intézményeiben is hasonlóak sok tekintetben, így a
jelenleg is zaj ló projekt hosszabb távon akár az egész ellátórendszer munkáját is segítheti.
A segítő munkával j áró fokozott lelki terhelés, illetve az ennek kapcsán kialakuló ún.
"kiégés", szociális pályán elérhető alacsony bérek az elmúlt években sajnos a segítő kollégák
körében felgyorsuló fluktuációt eredményezett. A munkatársak mentálhigiénés támoga tása
céljából esetmegbeszélő csoport és vezetői szupervizió elindításával segítettük kollégáinkat.
Az év kiemel kedő közösségépítő és szervezetfej lesztő programjaként 20 18-ban hatod ik
alkalommal is sikerrel teljesítettük az Ul traba laton 220 km-es távjá t..
Az elmúlt évben abban a megtiszteltetésben is részünk volt, hogy egyik kollégánknak a XV.
kerület Önkormányzata „év szociális munkása" díjat adományozta kiemel kedő szakma i
munkáj a elismeréseként.
December hónapban ismét részt vettünk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület több napos,
országos élel.mi szergyűj tő akciójában, amelynek során több tonna tartós élelm iszert sikerült
gyűjtenünk az intézményeinkben lakók támogatására, de az idei évben több vállalat és
szervezet is gyűjtött élelmiszert és karácsonyi ajándékokat családjaink számára. Az így

összegyű lt

éle lmiszerekbő l ,

játékokból
aj ándékcsomagokat kész íten i számukra.

lehetőségü nk

nyílt

bőséges

karácson yi

A problémák hatékony kezelése érdekében az elmúlt évben is működtettük, illetve
fejlesztettük az EgyüttÁ llás Munkaerő-piaci programot. A szolgáltatás keretei között
mu nkaerő -pia ci referensünk azon do lgozott, hogy az állásukat e lvesztő ellátottj aink
mihamarabb ismét munkába tudj anak áll ni. Munkatársun k az elmúlt év során új abb
kapcsolatokat épített ki az intézményeink környezetében el érhető munkáltatókkal, tovább
fejlesztette adatbázisunkat, így a munkát kereső klienseket ko nkrét álláscímekkel, vagy
amennyiben az szükséges és lehetséges volt, úgy képzések címeivel tudta ellátni. Az
EgyüttÁllás Munkaerő-piaci program az állásl ehetőségek mellett egyénre szabott
áll áskeresési tanácsadássa l, önél etraj z írás ban- és internet használatban nyújtott segítséggel
és telefonálási l ehetőséggel tu dja támogatni az áll ás ke resőket. Ezen szolgáltatása ink körét és
színvonalát évről évre fejlesztj ük és fo lya matosan keressük az együttműköd ő partnereket.
4.) 2019. évi terveink
Az állami normatív támogatás összege a 20 18. évben ismét nem emelkedett, az
energiaszolgáltatók díj ai viszont tovább emelkedtek. Az intézmények fenn ta1iását
megnehezíti az a körülmény, hogy az ellátottak egy része nem tud térítési díj at fizetni, sőt
azon családok részére teljes körű e ll átást kell nyúj tanunk, amelyekben a szülők j övedelem
nélkül maradnak. Éppen ezért az Önkormányzat részéről az ellátáshoz nyújtott
támogatás nagy segítséget jelentett az intézmény és a szolgáltatások színvonalának
fennmaradásának érdekében.
Több éve tárgyalunk egy olyan emelt szintíí intézmény létrehozásáról, amely lehetővé
tenné, hogy a családok élhetőbb lakókörnyezetben neveljék gyermekeiket. Az Aporháza
utcai intézményekben a zsúfo ltság mellett nagy nehézséget j elent a lakóterek szűkössége -pl.
a családok mhiden tagja egy közös szobában lakik, nincs gyermekszoba, amely nagyobb
korú gyermekeknél már komoly problénia lehet- a megfelel ő számú és mé retű közösségi
helyiség hiánya - p l. nincsenek étkezők, van ahol nem megoldható a nemenként elkülönített
mosdó, wc - hi ányoznak olyan egyéb funkciójú helyiségek, mint a raktár, a tanulószoba,
könyvtárszoba stb, illetve kevés a szociális munkások, a családterapeuták és a pszichológus
által igénybe vehe tő iroda és inte1júszoba is. Ezekre a hiányosságokra a 2016. évi
szakhatósági ellenőrzés során a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala is felhívta a
figyelmet.
Ké1jük tehát az Önök segítségét ahhoz, hogy ez az intézmény létrejöhessen és
mod ellértékkel szolgálhasson más ellátórendszeri szereplők számára is.
Alapítványunk a fentieken túl az alábbi szakmai célok megvalósítását tíízi ki a 2019-as
évre:
- Tervezzük egy új és korszer(í web oldalt fejlesztését
- Folytatj uk a fent említett kliensnyilvántartó adatbázis fejlesztését
- További résztvevők bevonásával fejl eszteni kívánjuk önkéntes programunkat,
- Tervezzük, hogy lakhatási programunk fejlesztésébe további pa1i nereket és tá mogatókat
vonunk be.
- További közösségépítő programokat szeretnénk beindítani,

- Tervezzük, hogy fejlesztjük a fundrai sing tevékenységünket.
20 18. évre Alapítványunk az önkormányzatta l megkötött ellátási szerződésben foglaltak
szerint 20 millió forint támogatást kapott, a második félévi felhasználás elszámolása a
csatolt táblázat szerint történt.
Külön köszönjük a 4 millió forint rendkivül i támogatást, amelyet a rovari rtással összefüggő
kiadások kompenzálására kapott alapítványunk. Sikerült elérnünk azt, hogy, az intézmény
gyakorlatilag teljesen rovarmentessé vált. Tem1észetesen, negyedévenként az ismétlő irtást
rovannentesség esetén is elvégeztetjük, hogy ez a helyzet fent is maradhasson. A rendkívüli
támogatással elszámoltunk.
A táblázat mell é a számlák egyszerlí hitelesítéssel ellátott másolatait csatoltuk.
Munkánkhoz nyújtott támogatásukat ezúton is köszönjük!

Budapest, 201 9.január 23 .

Tisztelettel:

·.l\J

D

Dr Hegyesiné Orsós Éva
Kuratóriumi elnök
___ ·igazgató
/ /~~ 2.b i 1i;-~·:::~~
~

f

•

. . >1„,,.\
.~

i'·/ ht•d:1; t• ·,t
'(\)
1
„~
1

i'\r)t<f "í:l/.,\

·. ""

1.

w

\. ~-.
\

-lo•1'

f1

(f,

1

·"··
•

U · (). · ; :::

.
\:::) /
'

();,

(\.

'.S'

. .

//

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány
2018.1.félévi támogatás elszámolása

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kiállító
Altalános Szolgáltató Kkt.
Fityus és Társa Kft.
Manhattan Pius Kft.
Szeidler Zoltán
Teski és Társai Kft.
ELMÜ-EMASZ
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szilasi Lívia
Majoros István
Net Calculator Bt.
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
Teski és Társai Kft.
Net Calculator Bt.
Szabados Gábor
Szabados Gábor
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
Magyar Telekom Nyrt.
Szilasi Lívia
Manhattan Pius Kft.
Majoros István
Szilasi Lívia
ELMU-EMASZ
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Teski és Társai Kft.
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
ELMÜ-EMASZ

f

~-

Számlaszám
NJ6EB2268331
cs 18/000324
XX2SA2148726
MD5SA3875362
SBASA0125862
834000003328
100469645835
NJ6SA7862755
Ml-201 8-1
000001/2018
842600972202
841401137355
SBASA01 25863
000002/2018
000257
000260
84250 1020867
842501020868
5371012222700004
NJ6SA7862758
XX2SA2148729
Ml-2018-1 5
NJ6SA7862760
831600008144
100469922038
SBASA0125865
842900944280
842501039545
841601 182084

Megnevezés
poloskairtás
karbantartási anyagok
takarítás
adatbázis tevékenység
átalánydíjas karbantartás
villanyszámla
gázszámla
pszichológiai tanácsadás
szupervízió
bér-és tb-ügyinézés
villanyszámla
villanyszámla
átalánydíjas karbantartás
bér-és tb-ügyinézés
rovarirtás
rovarirtás
villanyszámla
villanyszámla
telefonszámla
pszichológiai tanácsadás
takarítás
szupervízió
pszichológiai tanácsadás
villanyszámla
gázszámla
átalánydíjas karbantartás
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
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Kiegyenlítés dátuma
2018.01.18
2018.01.31
2018.02.01
2018.02.01
2018.02.02
2018.02.02
2018.02.02
2018.02 .02
2018.02.02
2018.02 .02
2018.02.13
2018.02.13
2018.02.13
2018.02.13
2018.02.13
2018.02.13
2018.02. 13
2018.02.13
2018.02.13
2018 .02.15
2018.02.27
2018.03.08
20 18.03.12
20 18.03. 12
2018.03.12
2018.03.13
2018.03.13
2018.03.13
2018.03.14

Osszeg
40 OOO Ft
118 800 Ft
152 400 Ft
110 OOO Ft
209 550 Ft
235 739 Ft
843818Ft
60 OOO Ft
25 OOO Ft
115 OOO Ft
9 276 Ft
7 046 Ft
209 550 Ft
100 OOO Ft
30 OOO Ft
20 OOO Ft
13 967 Ft
9 452 Ft
25 355 Ft
60 OOO Ft
152 400 Ft
25 OOO Ft
60 OOO Ft
245 912 Ft
907 320 Ft
222 250 Ft
14 779 Ft
22 262 Ft
8 239 Ft
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Szociális és Rehabilitációs Alapítvány
20 18.1.félévi támogatás elszámolása

30.
31 .
32.
33.
34 .
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
-·
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

~

ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
Manhattan Pius Kft.
Szeidler Zoltán
Fityus és Társa Kft.
Fityus és Társa Kft.
Net Calculator Bt.
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Generali Biztosító Zrt.
Altalános Szolgáltató Kkt.
Szabados Gábor
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
Teski és Társai Kft.
ELMU- EMASZ
ELMŰ-EMASZ

ELMU-EMASZ
Magyar Telekom Nyrt.
Szeidler Zoltán
ELMÜ-EMASZ
ELMÜ-EMASZ
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Teski és Társai Kft.
Manhattan Pius Kft.
ELMU-EMASZ
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842201133876
840501224430
84050 1224433
840701205206
841601166253
841301205273
XX2SA2148734
MD5SA3875363
cs 18/000972
CS18/001043
000030/2018
101103525109
201880544801
59/2018
000273
841401 261288
842701028512
842701028513
SBASA01 25867
840701279774
840701283104
840201334957
5371012222700005
MD5SA3875364
844400200821
8315000009379
101103886137
SBASA0125868
RHASA0811810
84070 12831 07

-

villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
takarítás
adatbázis tevékenység
karbantartási anyagok
karbantartási anyagok
bér-és tb-ügyinézés
gázszám la
szakm ai felelősségbiztosítás
csótányirtás
rovarirtás
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
átalánydíjas karbantartás
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
telefonszámla
adatbázis tevékenység
villanyszámla
villanyszámla
gázszámla
átalánydíjas karbantartás
takarítás
villanyszámla

~e,™
Carlos Lattes Pavez
igazgató

2018.03.23
2018.03.23
2018.03.23
201 8.03.23
2018.03.23
2018.03.23
2018.03.27
2018.03.29
2018.03.29
2018.04.06
2018.04.11
2018.04.11
2018.04.11
2018.04.11
2018.04.1 1
2018.04.1 1
2018.04.11
2018.04.11
2018 .04.12
2018.04.16
2018.04.16
2018.04.16
201 8.04.16
2018.04.16
2018.04.16
2018.04. 16
2018.04 .16
201 8 .04. 16
2018.04.23
2018.05. 10

9 635 Ft
5 454 Ft
9 301 Ft
6 154 Ft
6 661 Ft
6 878 Ft
152 400 Ft
110 OOO Ft
53 900 Ft
42 870 Ft
107 500 Ft
928 362 Ft
43 664 Ft
25 400 Ft
60 OOO Ft
6 449 Ft
14 779 Ft
9 563 Ft
222 250 Ft
5 930 Ft
4 107 Ft
5 656 Ft
26 156 Ft
72 OOO Ft
37 964 Ft
542 124 Ft
876 468 Ft
222 250 Ft
152 400 Ft
109 18Ft
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Szociális és Rehabilitációs Alapítvány
2018.1.félévi támogatás elszámolása

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74 .
75.
76.
77.
78.
79.

Szilasi Lívia
UNITO Kft.
Fővá rosi Vízm űvek Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.
ELM U-EMÁSZ
ELMU-EMASZ
Net Calculator Bt.
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szilasi Lívia
Generali Biztosító Zrt.
Szeidler Zoltán
NHKV Zrt.
VEOLIA Zrt.
D íjbeszedő Holding Zrt.
D íjbeszedő Holding Zrt.
D íjbeszedő Holding Zrt.
D íjbeszedő Holding Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.
D íjbeszedő Holding Zrt.
T eski és Társai Kft.

NJ6SA7862762
HB0007/18
101002516927
537 1012222700006
833700005378
840701366040
000042/201 8
101104564194
NJ6SA7862763
201880860843
MD5SA38 75365
15113883760
20 18P000032
484832740
484832647
484821074
485160967
485160832
485160965
SBASAO125869

pszichológiai tanácsadás
könyvelési díj
vízdíj
telefonszámla
villanyszámla
villanyszámla
bér-és tb-ügyinézés
gázszámla
pszichológiai tanácsadás
épületbiztosítás
adatbázis tevékenység
szemétszállítási dij
távhő-d íj

közműdijak
közműdíjak
közm űdíjak

közműdíjak
közműdíjak
közműdíjak

átalányd íjas karbantartás
összesen:
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1

1
1

2018.05.11
2018 .05.11
2018 .05.111
201 8.05.11
20 18.05. 11
20 18.05.11
2018.05.11
2018.05.1 1
2018.05.11
2018.05. 11
2018.05.15
2018.05.15
20 18.05.15
2018.05.17
2018.05.17
2018.05.17
2018.05.17
2018 .05.17
2018.05.17
20 18.05.17 .és06.11 .

60 OOO Ft
82 550 Ft
123 627 Ft
26 117 Ft
245 846 Ft
8 073 Ft
147 500 Ft
843 511 Ft
60 OOO Ft
48 742 Ft
98 OOO Ft
78 468 Ft
21 139 Ft
19 814 Ft
25 118 Ft
14 600 Ft
17 097 Ft
19918Ft
16 103 Ft
222 250 Ft
10008781 Ft
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Szociális és Rehabilitációs Alapítvány
2018. 11.félévi támogatás elszámolása

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
,___.
22.
23.
24.
25.
- 26.
27 .
28.
29.

Kiállító
Altalános Szolgáltató KKT.
T eski és Társai Kft.
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
SZADU Kft.
Palota Holding Zrt.
Szeidler Zoltán
Szilasi Lívia
KREON-BAU Kft.
KREON-BAU Kft.
Manhattan Pius Kft.
Net Calculator Bt.
Marrone Kft.
Miele Kft.
Magyar Telekom Nyrt.
ELMÜ-EMASZ
ELMÜ-EMASZ
ELMÜ-EMASZ
ELMÜ-EMASZ
ELMU-EMÁSZ
Magyar Telekom Nyrt.
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
ELMU-EMASZ
ELMU-EMASZ
T eski és Társai Kft.
Altalános Szolgáltató KKT.
Szilasi Lívia
Manhattan Pius Kft.
Manhattan Pius Kft.
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Számlaszám
RHAEA2579005
SBASA0125872
841801 384695
835000002252
2018/0620
SZ018S0000038
MD5SA3875371
NJ6SA7862766
NJ6EB2239068
NJ6EB2239067
MD5SA6806224
000086/2018
MAL8-SZ-1944037
1850108
5371 012222700009
841201482915
84290111 2990
840701520177
842601218578
842601218577
53710 12222700010
101105806236
831000015868
84240127999 1
SBASA0125875
NQ9LA2685112
NJ6SA7862769
RHASA081 1871
RHASA081 1879

Megnevezés
poloska irtás
átalányd íjas karbantartás
villanyszámla
villanyszámla
nyomtató bérleti díj
közös költség
adatbázis tevékenység
pszichológiai tanácsadás
ki léptető lakás festése
kiléptető la~ások festése
takarítás
bér-és tbügyintézés
ipari mosógépek karbantartása
mosósgép-javítás
telefonszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
telefonszámla
gázszámla
villanyszámla
villanyszám la
átalánydíjas karbantartás
rovarirtás
pszichológiai tanácsadás
kiléptető lakások festése
takarítás

Carlos Lattes Pavez
igazgató

Kiegyenlítés dátuma
2018.07.10
2018.07.10
2018.07.31
2018.07.31
2018.07.31
2018.07.31
2018.07.31
2018.07.31
201 8.07.31
201 8.07.31
2018.07.3 1
2018.08.01
2018.08.01
201 8.08.01
201 8.08.01
201 8.08.13
201 8.08.13
201 8.08.13
2018.08.13
2018.08.13
2018.08.13
2018.08.13 j
2018.08.13
201 8.08.13
20 18.08.13
20 18.08.14
201 8.08.14
2018.08.21
2018.08.31

Osszeg
152 265 Ft
222 250 Ft
11 105 Ft
275 753 Ft
38 100 Ft
27 522 Ft
86 OOO Ft
60 OOO Ft
101 600Ft
304 800 Ft
152 400 Ft
115 OOO Ft
55 630 Ft
122 255 Ft
26 284 Ft
18 069 Ft
24 485 Ft
8 640 Ft
9 563 Ft
14 894 Ft
26 303 Ft
242 824 Ft
244 702 Ft
7 170 Ft
222 250 Ft
218 OOO Ft
60 OOO Ft
240 OOO Ft
152 400 Ft
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Szocialis és Rehabilitaciós Alapí tvany
2018 .11.félévi tamogatas elszamolasa

30. Fityus és T arsa Kft.
31. NKM Földgázszolgáltató Zrt.
32. Magyar Telekom Nyrt.
33. Altalános Szolgáltató ~KT .
34. Net Calculator Bt.
35. Szeidler Zoltan
36. NKM Földgázszolgáltató Zrt.
37. T eski és Társai Kft.
38. ELMU-EMASZ
39. ELMU-EMASZ
. ELMU-EMASZ
-4041 . ELMU-EMASZ
43. ELMŰ-EMASZ
44. ELMÜ-EMASZ
45. Generali Biztosító Zrt.
46. ELMU-EMASZ
r-47. ELMU-EMASZ
48. Szilasi Lívia
49. Altalános Szolgáltató KKT.
50. Manhattan Pius Kft.
51. ELMU-EMASZ
52. Net Calculator Bt.
53 . ELMU-EMASZ
54. ELMU-EMASZ
55. ELMU-EMASZ
56. ELMU-EMASZ
57. ELM U-EMASZ
58. ELMU-EMASZ
59. Generali Biztosító Zrt.
60. Teski és Társai Kft.

~

1cs18/003438
101106059187
5371012222700011
NQ9LA268511 3
000108/2018
MD5SA3875373
100186855030
SBASA0125876
842601248228
840601547869
840601547870
840601547873
841801451324
843500815023
201881796307
840201608844
841101538419
NJ6SA7862770
RHAEA2 143840
MD5SA6806241
832800009441
000121/20 18
840701618514
841901483996
- 842901 182204
841401528392
841101538420
843900558213
1201882408429
SBASA0125877

-

karbantartási anyagok
gázszámla
telefonszámla
poloska irtás
bér-és tbügyintézés
adatbázis tevékenység
gázszámla
átalánydíjas karbantartás
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
épületbiztosítás
villanyszámla
villanyszámla
pszichológiai tanácsadás
rovarirtás
takarítás
villanyszámla
bér-és tbügyintézés
villanyszámla
villanyszámla
villanyszámla
villanyszamla
villanyszámla
villanyszámla
szakr:nai felelősség biztosítás
átalányd íjas karbantartás

-

1

2018.08 .31
2018.09.11
20 18.09.11
2018.09.11
2018.09.1 1
2018.09.11
2018.09.11
2018.09.11
2018 .09 .11
2018.09.11
20 18.09.11
2018.09.11
2018.09.11
2018.09.11
2018.09.1 1
2018.09.12
2018.09 .12
2018.09.12 1
20 18.09.24
2018.10.02
2018.10.04
2018.10.1 1
2018.10.11
2018.10.11
2018 .10.11
2018.10.11
2018.10.11
2018.10.11
2018.10.11
2018.10.11

-- .·,
r1

108 300 Ft
221 887 Ft
26 284 Ft
345 400 Ft
120 OOO Ft
62 OOO Ft
55 654 Ft
222 250 Ft
4 86 1 Ft
6 577 Ft
4 795 Ft
10 115 Ft
3 787 Ft
6 216 Ft
48 742 Ft
8 588 Ft
14 355 Ft
60 OOO Ft
315 880 Ft
152 400 Ft
250 843 Ft
115 OOO Ft
14 779 Ft
11 309 Ft
16 447 Ft
6 497 Ft
14 565 Ft
6 613 Ft
43 664 Ft
222 250 Ft

-

- --

-

-

-

'
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61
62.
63.
64.
65.
66.
67.
168 .
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

-

-

77 .
78.
79.
80.
81.
82 .
- 83.
84.
85.
86.
87.
88 .
89 .
90.

-

Fővárosi

Csatornázási M űvek Zrt.
Zrt.
NHKV Zrt.
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Szeidler Zoltán
ELMU-EMASZ
Manhattan Pius Kft.
D íjbeszedő Holding Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.
D íjbeszedő Holding Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.
Díjbeszedő Holding Zrt.
D íjbeszedő Holding Zrt.
D íjbeszedő Holding Zrt.
UNITO Kft.
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
ELMU-EMASZ
ELMÜ-EMASZ
FOTAV Zrt.
FOTAV Zrt.
FOTAV Zrt.
FOTAV Zrt.
FOTAV Zrt.
FOTAV Zrt.
FŐTÁV Zrt.
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Fityus és Társa Kft.
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Fővárosi V ízművek

~

55643SZC18
101002703612
15113964146
100280488871
MD5SA3875376
842601289815
NJ6EB2239088
490483564
490483560
490483565
490483562
490188741
490199684
490199685
490199683
491229715
HB0134/18
100216020533
[ 834500005351
843400921812
4010260004
4010260005
4010260006
4010260007
4010260001
4010259999
4010260003
1011 06535802
cs 18/004525
101106251435

!szennyvíz díj
vízdíj
szemétszállítási díj
gázszámla
adatbázis tevékenység
villanyszámla
takarítás

1

1

1

1

közműd íjak

közműdíjak
közműd íja k

1

-

közműdíjak
közműdíjak

közműdíjak
közműdíjak
közműd íjak

-

közműdíjak

könyvelési díj
gázszámla
villanyszámla
villanyszámla

1

távhőd íj
távhődíj
távhődíj

távhődíj
távhődíj
távhőd íj

l

távhőd íj

gázszámla
karbantartási anyagok
gázszámla

1
1

20 18.10.1'1
2018 .10.11
2018.10.11
2018.10.11
20 18.10.11
20 18.10.18
2018.10 .24
2018.10.26
2018. 10.26
2018.10.26
2018.10.26
2018.10.26
2018.10.26
2018.10.26
2018.10.26
2018 .10.26
2018.10.26
2018.10 .26
2018.10.26
2018.10.26
2018.10.29
2018.10.29
2018.10.29
20 18.10.29
2018.10.29
2018 .10.29
2018 .10.29 1
2018. 10.29
2018.10.31 1
2018. 11.05

\-

;
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205 905 Ft
106 768 Ft
78 468 Ft
20 108 Ft
98 OOO Ft
5 596 Ft
152 400 Ft
8 619 Ft
11 996 Ft
34 131 Ft
19 003 Ft
21 651 Ft
53010Ft
26 573 Ft
29 178 Ft
6 062 Ft
82 550 Ft
19 798 Ft
248 391 Ft
5 809 Ft
15 455 Ft
11 195 Ft
12 829 Ft
19 455 Ft
15 243 Ft
14 801 Ft
9 940 Ft
257 708 Ft
80 340 Ft
209 532 Ft
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9 1.
92.
93.
94.
95.
96.
,..__
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
1 04.
105.

-

Fővárosi Vízművek

Zrt.
Csatornázási Művek Zrt.
Net Calculator Bt.
Szeidler Zoltán
Szilasi Lívia
T eskí és Társai Kft.
Manhattan Pius Kft.
Szeidler Zoltán
T eski és Társai Kft.
Hodu Gyula
UNITO Kft.
ELMU-EMASZ
Net Calcu lator Bt.
!Szilasi Lívia
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Fővárosi

101002771002
75427SZC18
000124/2018
MD5SA3875377
NJ6SA7862773
SBASA0125880
RHASA5672922
MD5SA3875379
SBASA0125881
RHASA4192550
HB0169/18
830900020169
000150/2018
NJ6SA 7862774
101106895250

vízdíj
szennyvíz díj
jbér-és tbü gyintézés
adatbázis tevékenység
)pszichológiai tanácsadás
átalánydíjas karbantartás
takarítás
adatbázis tevékenység
átalánydíjas karbantartás
gázkazán karban tartás
!könyvelési díj
villanyszám la
bér-és tbügyintézés
pszichológiai tanácsadás
gázszámla
összesen:

2018.11.12
20 18.11 .12
2018.11 .12
2018.11.12
2018.11.12
2018.11.12
2018 .11.12
2018.12.11
2018.12.11
2018.12. 12
2018.12.11
2018.12.1 1
2018.12.12
2018.12.1 4
2018.12 .1 3

138 078 Ft
266 490 Ft
112 500 Ft
110 OOO Ft
60 OOO Ft
222 250 Ft
152 400 Ft
108 OOO Ft
222 250 Ft
59 500 Ft
82 550 Ft
243 252 Ft
120 OOO Ft
60 OOO Ft
427 937 Ft
10 006 043 Ft

-

-

-

-
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Ügyiratszám:
5/959-1/2019
Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunk:ra!
Ügyintézés helye: Szociális és Egészségügyi Osztály
Ügyintéző:
Varga Klára
Tárgy: A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány
2018. évben végzett szakmai munkájáról

HIVATALOS FELJEGYZÉS
Önkormányzatunk 2018. március 10. napjától megújította a Szociális és Rehabilitációs
Alapítvánnyal (továbbiakban: Alapítvány) kötött ellátási szerződését családok átmeneti
otthonának működtetésére, mely kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Az új ellátási
szerződés 2018. május 22. napjától 2023. december 31. napjáig hatályos.
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya 2018. március 20. napján, majd hivatalból 2018. november 05. napján - az Alapítvány
képviseletére jogosultak kérésére a Szociális Ágazati Portálon szereplő nyilvántartás adatainak
módosításával - a hatályos ellátási szerződés alapján, határozott idejű működési engedélyt adott
ki 2023. december 31-ig.

Az Alapítvány munkatársai a 2017. év egyik legfontosabb szakmai elismerésének tartották, hogy
az Emberi Erőfo1Tások Minisztériuma Alapítványukat is felkérte a gyermekjóléti ellátórendszer
fejlesztésén dolgozó szak6rtüi munkacsoport tevékenységében történő részvételre. /\.
munkacsoport azon dolgozott, hogy lehetővé váljon a törvény rendelkezéseinek módosítása, új
ellátási formaként kerüljön bevezetésre az un. külső férőhely.
Kézzelfogható eredményként a szociál is igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 2017. január l-jén, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2018. január l-jén
hatályba lépett módosítása lehetővé tette külső férőhely kialakítását családok átmeneti otthonát,
valamint hajléktalan személyek átmeneti szállását működtetők számára, ahol azon személyek
helyezhetők el, akik önálló lakhatásra minimális támogatással képesek. A külső férőhely
lehetőséget tud nyújtani a családoknak, valamint hajléktalan személyeknek a továbblépésre az
önálló lakhatáshoz.
A családok átmeneti otthonában 12 hónapig tai1ózkodhatnak a családok, amely időtai1am
szükség esetén meghosszabbítható 6 hónappal, míg a külső férőhel yeken 3 évig (beleszámítva a
családok átmeneti otthonában eltöltött időt).
Lakhatási szolgáltatás biztosítható intézményen belül illetve külső férőhelyen a hajléktalan
személyek átmeneti szállás szolgáltatás keretében is. Az Szt. a lakhatási szolgáltatásban eltöltött
időt 3 évben maximalizálja.
Az önálló életvitel fenntai1ása érdekében előzetes megállapodás alapján szociális munkát, un.
esetvitelt kell biztosítani. Hathatós segítségnyújtás csak úgy lehetséges, ha sikerül többlépcsős,
komplex szolgáltatásnyújtást kialakítani.
Az Alapítvány ellátási kapacitása és szolgáltatásai nem változtak az elmúlt évben, a Gyvt.
módosításai ennek ellenére szükségessé tették szervezeti felépítésük újragondolását. Változtak a

szakalkalmazoltak képzési előírásai is. A változások menedzselése mellett hatósági ellenőrzések
során (Magyar Államkincstár, Áll ami Számvevőszék) vizsgálták pénzügyi gazdálkodásukat, és
az intézményi ellátás állam i finanszírozásának , a normatív támogatásoknak jogszerü
felhasználását. A Magyar Államkincstár teljes körűen jogszerűnek ítélte meg működésüket, az
Állami Számvevőszék vizsgálata még nem fejeződött be.
Partnerségi kapcsolataik révén 2018-ban is jelentős mértékű ingatlanfejlesztési beruházást
hajtottak végre. Hőszigetelés i képzésüket, amiben szakközépiskolás diákok, illetve átmeneti
otthonokban él ők tanulhattak a legújabb hőszigetelés i technológiákat sajátíthatták el a partner
szervezetek munkatársaitól. A résztvevők a megtanult ismereteikkel a csa ládok átmeneti otthonát
szigetelték le. A képzés 10 alkalommal napi nyolc órás jelenlétet igényelt 3 nap elméleti oktatást
követő 7 nap gyakorlati oktatással kiegészülve, melyről a résztvevők tanúsítványt kaplak.
Azokat, akik minden képzési órán részt vettek napi 9000 Ft ösztöndíj ban részesítették. A
programba minden olyan 18. életévét betöltött személy jelentkezhetett, aki az egészségi állapota
illetve munkaképessége révén alkalmasnak bizonyult az épületszigetelés munkálatainak
elvégzésére. Sikeres volt a kezdeményezés partnereik (Saint- Gobain és a Weber - Terranova)
közreműködésével,
akik szakmai tudásukkal és adományukkal segítették a képzés
megvalósulását.
A 20 18. év fontos eredményének tartják a XV. kerülel Önkormányzatával közel két évtizede
működtetett lakásprogram kib ővülését a Második Esély programmal me lynek során sikerü lt reményeik szerint - több intézményben lakó családot önkormányzati bérlakáshoz juttatniuk. A
Második Esély program keretében 2 családot, míg a lakhatási programban további 3 családot
jelölhettek lakáskiutalásra.
Az intézményen belüli lakószobák nagymértékben elhasználódott fabo rítású padlózatának
cseréje teljes mértékben megtörtént az Önkormányzat jóvoltából. A burkolatcsere, csakúgy, mint
a 2017-ben szintén önkormányzali támogatásból megvalósuló nyílászárócsere, azt megel őzően a
kazán működési problémáinak megoldása, valamint a még fol yamatban lévő fö ldszinti fo lyosó
önkéntesek általi felújítása összeadódva, szinergia hatásként éri k az intézményen belül l évő
lakókat és az ott dolgozó munkatársakat. Életminőségük, napi munkavégzésük, lelki- és fi zikai
egészségük javul, ahogyan szépül a ház. A működési költségek csökkenésével újabb
korszerüsítésekre nyílik l ehetőség.
Első

alkalom , hogy a megváltozolt j ogszabály szerinti külső férőhely megtekintésére kerülhetett
sor. Az ellátási szerződés 2) pontj ában szereplő a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzal
közigazgatási területén tar1ózkodó ellátottak részére szállást bi ztosító 10 db kül ső telephelyen
müködő lakások egyikébe ( 1157 Bp. Zsókavár u. 29. J. 7.) - az előzetes hozzájárulást követően látogatást tettünk. Az ö ttagú családból hárman voltak otthon, az anyuka és két lánya. Az édesapa
az iskolába ment a kisebbik gyermekért.
Carlos Lattes Pavez igazgató úr elmondása szerint, csak néhány hónapja laknak ebben a
lakásban, s maga a család is hozzájárult a lakás olthonossá tételéhez. Az előző család lelakott
lakását (tisztasági fes tés, burkolatcsere, stb.) az Alapítvány hozta rendbe és bútorozta be. Az
egyéb díszítő elemek, (tapéta csíkok, fü ggöny stb.) a család kreativitását dicsérik.
Az édesanya röviden beszélt az előzményekrő l , amiért és ahogyan a családok átmeneti
otthonában kerestek és találtak családegyesítési és továbblépési l ehetőséget, valamint a távlati
terveiket is megemlítette. Két 14 éves iker kamaszlány és egy 10 éves fiúgyermek nevelésének
fe l e l ősségével nyilatkozott az anyuka a jövőképükről. A családgondozó heti gyakorítású

látogatását, szociális seg ítő munkáját pozitívan ítélte meg, elmondta, hogy szükség esetén,
telefonon is értekeznek. A lakókörnyezet befogadó vo lt velük szemben, hamar megismerték a
szom szédokat, kölcsönösen segítenek egymásnak.
Igényes dolgos emberekként hamar jutottak ehJ1ez a lehetőséghez, az együ ttműködésben
nincsenek problémák, jelezte az A lapítvány igazgatój a. Az Al apítvány munkatársai által
összeállított, a tapasztalatok mentén fo lyamatosan változó szempontrendszerben elvégzett
önértékelés során választják ki, hogy melyik család kerülhet kül ső férőhelyre . A lakások
fenntartási költségeit az Alapítvány, az átmeneti elhelyezés térítési díját a család fizeti.
Önálló lakhatásra képes, az elhelyezés l ehetőségét, a támogatást örömmel fogadó családtagokat
ismerhettünk meg, akik a szép környezetben j ól érzik magukat, továbblépésre készek.
Az Alapítvány közösségéhez tartozó külső szakemberek, önkéntesek és laikus segítők partneri
kapcsolataik révén, a kerület határain túlmutatóan hívj ák fel a figyelmet arra a példaértékű
együttműködésre, amelyet minden lehetséges csatornán keresztül kommunikálnak az Alapítvány
munkatársai. Az állami támogatás szűkössége miatt az önkormányzati tám ogatás és a partnerek
adományai nélkül nem tudnának működni. Távlati célkitűzésük a Hajléktalan Személyek
Rehabilitációs Intézményében e llátott egyedülálló férfiak kimozdítása a haj léktalan
élethelyzetből, a projekt megvalósításához az együttműkö dő felek felkutatása.
Budapest, 2019. január 23.

\~IY)& .~~~
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Mellékletek:
- Pályázati Felhívás
- Jelentkezési lap - Otthon támogatási program
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Alapítványunk OTTHON - támogatási program címmel pályázatot
hirdet az intézményeinkben lakók számára.
,

A pályázat célja: a SZERA lakhatást támogató programjába történő bekerülés.
A lakhatási program elemei:
- kiléptető lakásban történő intézményi ellátás
- önkormányzati bérlakásba jutás
A pályázat benyújtásának és elbírálásának menete:
1.) A jelentkezési
lap kitöltése és benyújtása.
,
2.) A SZERA vezetői testülete az első fordulóban egy pontrendszer révén értékeli
a benyújtott pályázatokat.
3.) Az elért eredmény alapján a továbbjutott családokat egy interjú keretében is
meghallgatjuk„
4.) Ezt követően születik döntés arról, hogy kik költözhetnek „ kiléptető" lakásba,
illetve kiket javasolunk a kerület önkormányzatánál arra, hogy önkormányzati
bérlakást kapjanak.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 18. (vasárnap)
Mi kell tenni ahhoz, hogy Ön is pályázhasson?
1.) Egyeztessen szociális munkásával a pályázati szándékáról!
2.) Kérje el munkatársunktól a jelentkezési lapot!
3.) Válaszoljon minden kérdésre! Fontos, hogy a saját válaszaira vagyunk
kíváncsiak, így munkatársaink csak technikai információkat tudnak majd nyújtani, a
jelentkezési lap kitöltésében nem tudnak segíteni.
Kik pályázhatnak?
Azok a családos, vagy egyedülálló lakóink pályázhatnak, akik:
- van valamilyen igazolható kötődésük Budapest 14. vagy 15. kerületeihez - ennek
részleteiről kérdezzék a lakhatási bizottság

tagjait

- legalább 4 hónapja valamely intézményünk lakói
- akiknek nincs kaució, illetve térítési díj tartozásuk, illetve a pályázat
benyújtásakor teljes összegű térítési díjat fizetnek
- akiknél van legalább nettó 38.000-Ft összegű egy főre jutó dokumentumokkal
igazolható, hivatalos jövedelem

- ükik nem rendelkeznek semmilyen ingatlantulajdonnal és nem bérlői
önkormányzati bérlakásnak
- akiknek a családjában nem fordult elő bántalmazás, vagy gyermek bármilyen
formában történő veszélyeztetése (bántalmazás, elhanyagolás)
,
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JELENTI<EZÉSI LAP
- OTTHON támogatási program 1. Kérjük jelölje be, hogy az OTTHON támogatási program melyik részére jelentkezik?

(mindkét válasz egyszerre is bejelölhetó')
a.)

kiléptető

lakás

b.) önkormányzati bérlakás

2. A jelentkezők adatai
1. Név:

Szül hely, idő: ... .......... .. .. ....... „

„

„ .. ....... „

..... . „ . „

„ . ...... .

Bejelentett lakcím:... ... ... ...... .... ...... ............... ..... . ............ bejelentés

időpontja:

....... . ... ... .

Bejelentett tartózkodási hely: „

bejelentés

időpontja :

.„

Bejelentett lakcím: . .. .. ... ...... .. ... .. ... .. ... .. .... . ... . ... ....... ... ... .. bejelentés

időp ontja :

. .... .... . .... .

. ... ... . ....•. „ . . „ . „ ...... „ .. . . „ „ . „ .

„ .. „ . . „ „

2.Név:
Szül hely,

idő :

„ . . .... „ . „ .. . . „ .. . „

.. . . . . „ ... „ . „ . „

Bejelentett tartózkodási hely: .... „

„

„ .. .• „ . .• „ .. „

„ . . „ . . . . „ ... . ... ... „

.••. •..... ...•.

bejelentés időpontja: .. „ . „

. . .. .•. • .

3. Név:
Szül hely, idő: .... ....... ...... ... ... .... ... .. .. .. .. ................. .. .... .
4.Név:
Szül hely, idő : . ... .. . .. .. ... ... ............... ........ ... . ............ ... „ „

5. Név:
Szül hely,

idő :

.„

„

„

„

„

„ . „ . „ ... „ .. „ . .. .... „ .. .. „ „ ..

„. „ .

„ . .. . . „.

6. Név:
Szül hely, id ő: . . „ . „ . „

„ . „ . . „ .. „ „ . „ . „ . .. . „ . „ . „ . ... . ..... „ . ..... .

3. Melyik Otthonunkban lakik Ön?
Az Intézmény neve, címe:

Mikor lett az Alapítvány ellátottja? (Amennyiben nem együtt költöztek be, úgy kérjük, részletezze /ci mikor!)

4. Milyen igazolható XIV. vagy XV. kerületi kötődésük van?

(óvoda, iskola, munkaheh, lakhatás)

5. Gyermekekkel kapcsolatos adatok
A gyermekek melyik oktatási-nevelési intézménybe járnak?

1./ ············· ··········· ·· ······ ··· ···· ··· ··· ···· ··· ········ ···· ···· ··· ······ ···· ··· ········· ·· ······· ·················· ····· ··· ·
2./ ...... .... ... .... ....... ............... ...... .. .. ..... .... .... ..... ..... ... ..... ..... ... ................ ... ............... .... ...
3./ ........................................ .. ... ..... .. ... ................. ........ ... ...... .... .. ... .... ... .... ..... ........... ... .
4./ ....................... ..................... ......... ... .......... .. ...... .... ... ... .. .. ... ..... ........ .. ...... .... ....... .... ...
Iskolai, óvodai igazolt és igazolatlan hiányzások száma:

Szükséges-e valamelyik gyermek, fejlesztésre, korrepetálásra, pszichológushoz? (Ha igen, sorolja
fel, és részletezze!)

Ha igen jár e a foglalkozásokra? Melyik intézménybe, melyik szakemberhez, milyen
foglalkozásra?

Védelembe vették-e valamelyik gyermeket? (Ha igen, mikor, hol és miért?)

Van e valamelyik családtagnak kezelt vagy kezeletlen pszichés vagy testi betegsége?

Igen
Nem

Ha igen, kérem részletezze, m ilyen betegségről van szó, szed e gyógyszereket?

Amen nyiben szükséges, já rnak-e kontrollra, felülvizsgálatra?(Ha igen, mikor és miért?)

7. Rendszeres jöved elmek - Kérjük az i;<azolható jövedelemről mellékeljen dokumentumokat is!
Név
Jöved elmek (p ontos összeggel f eltüntetve)
M unkajövedelem: . ...... .... ... ................. ..... . .... .. ............. ......... ..... .. . .. .. ........... . .... . ..... ... . ... . .
Család tá1nogatások: ... .... ... .. .. ... ... .. ...... ... .... ......... .. .. .... .. .... .... .. .... .. ..... . .. .. .. ..... . .... ...... ..... .... .
Tartásdíj: . .... .. ... . ... ... ....... . .. .. .... . ... ..... .... . .. .. .. .. .... ....... .... ....... ... ..... ....... .. .. . .... ... ... ..... . ...... .
Egyéb jövedelem (pl nem bejelentett munkabér):.. .......... . .. ... . .. ...... ......... ... .... .. . .. ... ...... .... . ...... . .
Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén? . . .... .. .. . ...... .... .. .... ...... .. ....... ... ..... .. ......... .. .... ....... .... ..
Hány munkahelye volt az utóbbi 2 évben? ... ..... ...... ..... .... ... .. .. .. . ......... . .... ..... .... ...... ...... ........ .
Név
Jövedel m ek (pontos összeggel fe ltüntetve)
Munkajövedelem: ..... ....... . ....... ..... . .. .. ... .. ......... .... .. .... .. ............ ... ............ .................. ... .. . .
Családtámogatások :.......... ..... . ... . ... ... . .. . ..... ..... .... .. .. .... ... ... .. .. ........ ... .......... ...... . ... ........ ... ... .
Tartásdíj: ........... .... ... .. .. . ... ......... ... ... . .. „

... . .. . .. . ....... .. ... ... . . . ... . .... .. . .. . ... . .. . . . . .. . ...... . ...... . .. . . .

Egyéb jövedelern(pl nem bejelentett munkabér): .. ... ......... . ..... . ...... ... ... ... ... ... .. .... „

. ..... . . . . . . . . . .... .

Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén?.. ..... ... .. ........... ... . ..... . .. .......... ............... ... .. . .. .... .. . .. .. .
Hány m unkahelye volt az utóbbi 2 évben? . ....... .. .... ...... ...... ........ .... .. .... ...... .. ... . ..... . .. .... . .... . .. .

8. Tartozások- Kér "ük mellékel ·en dokwnentumokat is!
Melyik családtagnak milyen tartozásai vannak? Kérjük, összeggel sorolja fel!

Amen nyib en törleszti, vagy törlesztett b elő l e, mennyit?

Mennyi idő és mekkora összeg van még hátra?

Van e tartási kötelezettsége? Ha igen, havonta mennyi fizet?

9. Lakáscélú megtakarítások összege
Név
Megtakarítás összege (kérjük csak dokumentumokkal igazolható összeget tüntessen fel és csatolja a

dokumentumot a pályázathoz!)

Mennyi megtakarítást tudnak vállalni havonta a térítési díj befizetése mellett?

10. Tula'donn ilatkozat
Van-e az Ön, vagy a lakásprogramba jelentkező családtagjai tulajdonában ingatlan, vagy
ingatlanrész (lakás, ház, telek)? Kérj ük húzza alá a megfelelő választ!
a.) nem
b.) igen, mégpedig ..... ....... .. ....... ............ .. .... .... ... ... . ..... ... ..

(tulajdonos/bérlő neve)

tulajdonában ingatlan/ingatlanrész/ önkormányzati bérleti jog/ bérlőtársi jog (húzza alá a megfelelőt)

van.
Bérlő vagy bérH5társ-e Ön vagy családtagja önkormányzati lakásban? Kérjük húzza alá a
megfelelő

választ!

a.) nem
b.) igen, mégpedig

„ „ „ „ „. „ „ . „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „.

Kérjük, foglalja össze a

következő

(tulajdonos/bérlő

neve)

információkat az ingatlanról!

Pontosan milyen ingatlanról van szó: ...... ............. ........... ... ...... ............................................. .... .
4

Mily::n részben van a jelentkező tulajdonában

„

„ .... „ ......... „ „

„

„

„. „ „ „ „ „. „. „ „ . „. „. „ „. „„.

„ „. „ „. „ „

Ki a többi tulajdonos? .......... ........................................... ........... ..... .... ... ... ...................... .
Hol található az ingatlan„ ..... „

•... . „ . „ . „ .. „

„ . „ . „ . „ . „ . „ .... „ .. „

Milyen hivatalos dokumentumokkal igazolható a tulajdoni jog

„ ..

„.

„ .... „ .. •. „ .. ....... „ .. „ . „ ..... . ..... „ „ . „ . .

„ . „ . . . „ .. „

„ ... „

„

„. „ . „ „

„

„. „

„

„. „ . „ . „

„ .. .

Van-e peres eljárás az inga tlan ügyében folyamatban ........................................... .. ............. ..... .....
Tvar
J''h at o-e,
'
Iwgi; peres e['1aras
' , .zn dl
.. ben„ „ . „ „ „ . „ „ . „ „ „ „ „ . „ „ „ .... „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ . „ . „ „ „ „ . . „
u ez ugr;

„

„

Mi a szándéka vele? ..... .... .... ............... ......... ............. .. .... .. .................................... ..... ... ...... .
Mennyi az ingatlan értéke ... ...... ... ..... ......... ...... ...... ......... .. .. ... .... .... ......... ..... .... .. ... ..... ... ........ .
T J'
, az znga
•
tlanon, es
, ha igen,
•
..
? . .... „ .. . .. „ ..... . .. . ...... . . . ...... „ . „ . • .. „ . „ „ „ „ ..
van-e tart ozas
mennyi. az osszege.
Sorolja fel milyen lakhatási formákban lakott korábban?(pl, intézmény, önkormányzati lakás, saját tulajdonú
stb.) ............ .. .... ... ..... .. ................... .... ..... ....... ............ .... .... ... .......... .. ........................... ... .

11. Jogi ügyek
Volt-e vagy van-e folyamatban valamely ik családtag ellen
szabálysértési eljárás?

büntetőelj árás

vagy

Ki ellen: ............. ... . ... ... ..... . ................ ....... .. .... . ... ... ... ..... . .... .... ... ...... .. ... ....... .. . ... . ..

Miért? ................ . ... .. ... .. ..... ... ... .... ......... .. ... ... ..... .. .. ..... ......... ....... .. .......... ...... .... . .. .... . .

Büntetés jellege, mértéke:

12. E

üttmííködés

Van-e, vagy volt-e az intézményben, a családnak térítésdíj elmaradása? Ha igen hányszor?

Volt-e szándékos károkozásuk? Ha igen, kérjük, részletezze!

Kapott-e figyelmez te tést a család? H a igen, miért és hány alkalommal?
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13. Kérjük, foglalja össze, hogy Ön, illetve az Önnel együtt élő családtagok az
intézményben töltött időszak alatt milyen konkrét lépéseket tettek annak érdekében, hogy
lakhatási va
éb roblémá 'uk me oldód ·on!

A gondozási megállapodásban foglalt problémák rendezése érdekében mit tettek?

····································································································································
....................................................................................................................................
14. Milyen terveik vannak a

jövőre

nézve?

15. Miben kérnek segítséget még a terveik megvalósítása érdekében?

16. Miért szeretne bekerülni a programba?- Kérjük részletesen fejtse kí!

17. Lakásfelűjítás
Milyen munkálatokat tud vállalni a lakás felújítása során? Kérjük sorolja fel!

6

l ·.........'...... ''.''' .. '' .. ' ..'. ' ................ ,, ...'........... '..... '.. '''............... '........''..

„ „ . ' .. . , , ... • • .. .

18. Médianyilvánosság
Vállalja-e, hogy amennyiben lakást kap, úgy a programban szerzett tapasztalatai kapcsán
médianyilvánosságot vállal? -A médiaszereplésekre tö rténő felkészülésben, a prog ramban segítséget

nyújtunk.
Kérjük, húzza alá a

m egfelel ő

választ!

-igen feltétel nélkül
-igen, de feltétel ekkel

-nem

A lulírott személyek felvételünket kérjük a SZÉRA lakhatási programjába. A programról szóló
tájékoztatót elolvas tuk, az abban foglalt együttműködési feltételeket elfogadjuk. Tudomásul
veszem, hogy amennyiben valótlan információkat kö zöltem, a SZÉRA lakhatási
programjából automatikusan kizárásra kerülök.

Budapest, ......... . .. .. ......... ...

14 évesnél id ősebb j elentkezők aláírásai:
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