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ÉVES BESZÁMOLÓ

TARTALOMJEGYZÉK

- Általános ismertető (Nappali Melegedő)

- Változások, újdonságok, melyek 2021 évre jellemzőek: COVID-2019

- Forgalmi és pénzügyi ismertető 

- Kiegészítő megoldások a költségvetéshez 

- Egyéb programok, események 

- Utcai gondozó szolgálat tevékenységének ismertetése

NAPPALI MELEGEDŐ – ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ RÉSZ

Az intézmény a hajléktalanok részére biztosít étkezési, tisztálkodási, mosási, pihenési

lehetőséget, és minden olyan tevékenységnek teret, lehetőséget, melyet az átlagemberek

otthonukban végezhetnek, de a hajléktalanoknak az utcán/szállón/sufniban nincs rá

lehetőségük / pl.: hajszárítás, vasalás, tisztálkodás, ügyintézés, pihenés, stb. /

Az intézmény szolgáltatásait igénybe veheti mindenki, - kivéve a mostani járványhelyzet - aki

hét hónapnál nem régebbi  tüdőszűrő-igazolással rendelkezik és a házirendet elfogadja.

Szolgáltatásaink:

- élelem: minden látogatónak péksüteményt – melyeket adományba kapunk - és teát adunk,

nyáron limonádét. Alkalmanként, például ünnepekkor, vagy adomány érkezése esetén -

gyümölcsöt, joghurtot, édességet is adunk a szendvics mellé. Emellett az Élelmiszerbankkal

is szerződésben állunk. Három-négy havonta van egy-egy nagyobb adományunk, főleg

konzervek, joghurtok, csokoládé, kávé, tea.

A Köves út Szentlőrinczi út kereszteződésben található Aldi áruházból naponta elhozzuk a

megmaradt pékárukat, gyümölcsöket és zöldségeket.

- A nappali melegedőn minden hétköznap 30 adag meleg ételt osztunk, melyet a Baptista

Szeretetszolgálattal együttműködve valósítunk meg kihelyezett népkonyhaként. A szolgáltatás

ingyenes az intézmény számára, az ételért nem fizetünk, a járulékos kiadások terhelnek

minket, mint a műanyag edények és az adminisztráció biztosítása. 

Ez éves szinten kb. 250 000 – 300 000 Ft
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- ruha és cipőosztás: Az adományként kapott ruhák és cipők igény szerinti, koordinált

elosztása. Sajnos nincs rá lehetőségünk, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű ruhát

felhalmozzunk. Ez főként évszakváltáskor okoz gondot, mert nem tudjuk tárolni a már nem

szükséges ruhadarabokat a hideg újabb beálltáig. Az erzsébeti lakosságot megcélzó

adománygyűjtésünk felhívása a Pesterzsébeti Újságban jelenik meg időről-időre. 

- mosási lehetőség: Mindennap 13 óráig lehet leadni a mosatlant névvel ellátva, melyet a

szociális segítő – vagy ha alkalmas embert találunk, akkor egy közfoglalkoztatott

munkatársunk - mos ki mosógéppel. Ehhez előre fel kell iratkozni. Aki azonnal akar mosni,

de nincs szabad mosógép, az lavórban teheti meg, centrifugát és szárítógépet biztosítunk

hozzá. Törekszünk arra, hogy a rászorultabbakat előnyben részesítsük, mint akik pl.

szállón laknak, ahol lehet mosni.

- fürdési lehetőség: törölközőt, sampont, szappant, borotvát biztosítunk.

- ételmelegítés: klienseink egy mikrohullámú sütővel saját maguk melegíthetik ételeiket a

konyhában.

- csomagmegőrzés: 84 fő részére tudjuk biztosítani a személyes tárgyak, ruhák megőrzését.

Főleg a melegedőt rendszeresen látogatók használhatják ki ezt a lehetőséget, illetve a

krízishelyzetben levők.

- Információ, ügyintézés és tanácsadás: az elvesztett személyes iratok pótlásához

térítésmentességi igazolást állítunk ki, szükség szerint postacímet biztosítunk,

társintézményekről adunk tájékoztatást, kapcsolatfelvételt kezdeményezünk és bonyolítunk.

Segítünk nyugdíj elintézésében, valamilyen jövedelemhez való hozzájutásban. Akinek csak

lehet próbálunk megfelelő szállási lehetőséget felkutatni, ajánlani. Korlátozott mértékben

munkaközvetítésben is részt veszünk.

- lelkigondozás: igény szerinti személyes beszélgetések.

- szabadidős programok

A nappali melegedőt látogató emberek szükségletei a melegedésen, vagyis a környezeti

hatásoktól való védelmi igényen jóval túlmutatnak. Most már fontosabbnak látszik ennél,

hogy egyéb szolgáltatásokhoz hozzájussanak, mint pl. adományokhoz, telefonálási

lehetőséghez, internethez…. Minderre abból is lehet következtetni, hogy igazán rossz időben

alacsonyabb az intézmény látogatottsága, mint átlagos, vagy jó időben.
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VÁLTOZÁSOK ÉS ÚJDONSÁGOK

ÉPÍTKEZÉS HOZADÉKAI

- Sajnos a tavalyi évben átázott/penészes konyhai falrészünk továbbra is a konyhánk éke volt 

egész éven át. Mivel folyamatos a víz utánpótlása – vélhetően a telepi öntözőrendszerből – így

nem tudtuk saját hatáskörben sem orvosolni a helyzetet. 

A tavalyi beszámolóban tértem ki a villamos energia ellátásunk problémáira és ennek 

kapcsán  a javítási tervere. 

1. Első lépés lenne a 3. fázis visszacsatolása

- A munkálatokat a villanyszerelő a a telepre bejövő pontnál kezdte. Itt van a villanyóránk is. 

Több alkatrész égett volt, mert alapból alulméretezett nem megfelelő alkatrészek voltak.

- Mindezt a beavatkozást másik végponton, a melegedő épületénél is el kellett végezni. E két 

pont között, - ami több száz méter – húzódik a föld alatt az elektromos kábel, ami megsérül  

egy nehezen és költségesen feltárható ponton. Így az óránál még meglévő három fázisból az 

épületbe továbbra is csak két fázis fog bejönni.

2. Épületen belüli hibafeltárások

- A teljes kapcsoló- és biztosítéktábla ki lett cserélve, minden kábel ki lett cserélve. A 

rendszer két fázisra lett optimalizálva. Ezáltal az egyes bekötési körök túlterhelése lett 

kiküszöbölve. Az eltelt hónapok visszaigazolták a beavatkozást, stabilan működik a hálózat, 

nem veri le a biztosítékokat sem az épületben, sem a bejövő ponton. 

3. Életvédelmi relé üzembe helyezése

Az életvédelmi relé üzembe helyezése további beavatkozásokat kíván, azonban akkor sem 

biztos, hogy megfelelően fog működni. Egyelőre ezzel a munkával várakozunk addig, amíg 

kiderül, hogy a jelenlegi épületben működik-e tovább a melegedő. Amennyiben a jelenlegi 

épületben működik tovább a melegedő, akkor ezt a munkát még idén szeretnénk elvégeztetni. 
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COVID-2019 2021-ben

Fenntartottuk a már 2020-ban bejáratott járványügyi intézkedéseket, ami leginkább a 

korlátozott létszámú egyidejű benntartózkodást jelentette a maszkhasználaton és a 

kézfertőtlenítésen túl. 

Amikor lehetőség volt lazítottunk az eljáráson, de azt tapasztaltuk, hogy a hajléktalanok már 

annyira megszokták a covid-működést, hogy csak nehezen alkalmazkodtak a kedvezőbb 

feltételrendszerhez. 

A védőfelszerelések biztosításában mind a Fővárosi, mind a Pesterzsébeti Önkormányzattól 

nagyon sok segítséget kaptunk, melyet ezúton is köszönünk! Szükség esetén a hajléktalan 

embereknek is tudunk adni maszkokat és kézfertőtlenítőt. 

FORGALMI ÉS PÉNZÜGYI ISMERTETŐ

2021-ben 356 napban voltunk nyitva. Az első félévben már jóval kevesebben látogatták meg a

melegedőt, mint egy évvel korábban, de még így is sokan kértek segítséget. A második 

félévben a BKK újabb első ajtós korlátozásokat vezetett azokon a járatokon is, melyekkel a 

hajléktalanok megközelítik az intézményt, így érezhetően visszaesett a forgalmunk. Ez a 

tendencia nem is változott év végéig. 

Az ellátottak nemenkénti megosztásának aránya 18,6 % nők – 81,4 % férfiak.

Korcsoportonkénti megosztás szerint nézve jellemzően továbbra is az 50+ év körüli férfiak

látogatják leginkább a kapitánypusztai melegedőt. 
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KIEGÉSZÍTŐ MEGOLDÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSHEZ 2021-ben

A jelentkező költségvetési hiányt egyrészt a kiadások folyamatos  optimalizálásokkal tudjuk 

kompenzálni, illetve  pályázatok benyújtásával. Ezek a pályázatok jobbára nem működést biztosító 

pályázatok, tehát csak áttételesen tudjuk pótolni az alaptevékenység alulfinanszírozottságát. 

Ez az út pénzügyi szempontból járhatónak látszik, azonban időt és figyelmet von el attól, amiért a 

hajléktalanellátó szolgálat alapvetően létezik. Vagyis  sok többletmunkával jár. 

Igyekszünk klienseinknek munkát is adni. Erre közfoglalkoztatás keretében van lehetőségünk. 2021-

ben 1 fő 8 órás státuszt létesítettünk udvaros/karbantartói munkára és egy főt, mint takarítót 

foglalkoztattunk 4 órás munkakörben.  Utóbbi munkakört sok sikertelen próbálkozás után végül egy 

nem hajléktalan XX. kerületi lakossal tudtuk betölteni úgy, hogy minőségi munkát kapjunk 

hosszútávon.

A tárgyi- és pénzadományok 

Tárgyi adományok rendszeresen előfordulnak, pl  konyhai edényeket, háztartási gépeket, bútorokat, 

szoktunk kapni. Továbbá az Élelmiszerbankon keresztül is sok pékáru érkezik be hozzánk napi 

szinten, de más pékségekkel is szerződésben vagyunk. Értékben ez éves szinten bőven 10 000 000 Ft 

feletti összeget jelent, amit nem kell megvásárolnunk.

A magán emberektől befolyó pénzadomány nagyon elenyésző. Ebben az évben történt egy 

különleges eset. Egy volt hajléktalanunk, aki lassacskán összegyűjtött annyi pénzt, hogy albérletbe 

tudjon költözni, halálos beteg lett. Mikor már nem volt reménye a gyógyulásra, akkor átutalta 

számunkra ezt az összeget, hogy ezzel talán másnak esélyt tudunk biztosítani. 

Egyéb munkáink, programok, események 2021-ben

1. 2021 karácsonyi csomagosztás

2. A téli (2021 január, február, március, november,október) időszakban speciális utcai

szolgálatot is elláttunk, és a lakossági bejelentésekre Budapest egész területén

kimentünk. Munkánkat a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatával együtt

végeztük. 
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3. Áprilistól-októberig a 2. pontban megfogalmazott keretek között krízisautót és kétfős

személyzetet biztosítunk heti egy nap.

4. A munkánk végzése során rendszeresen veszünk részt szakmai team-eken, melyeket

a MENHELY Alapítvány, a Hajléktalanokért Közalapítvány szervez. 2021-ben ezek

online zajlottak.
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UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

Az utcai gondozó szolgálatunk 2021-ben 8 311 000 Ft központi támogatásban részesült. 
Ennek nagy részét bérköltségre, kis részét dologi kiadásokra fordítottuk. Ami dologi 
szükségelteket ebből a forrásból nem tudtunk megvenni, azokat adományokból és más 
pályázatokból tudtuk biztosítani. 

Ellátási terület
Budapest XX. kerület közigazgatási területén a 2021. évben a korábbi évekhez hasonlóan a
hajléktalanok előfordulási helyei túlnyomó részben a zöldterületek voltak. A déli részén, a
Jahn Ferenc Kórház és a Köves út menti erdős részeken laktak emberek saját maguk
építette,többnyire fűtéssel rendelkező kunyhókban, vagy fűtetlen sátrakban, pár ember csak
szivacson, fóliával. A lakótelepi részeken, elsősorban a Helsinki út mellett, valamint a
Helsinki úti felüljáró alatt voltak fix helyszínek, itt jellemzően szivaccsal, takarókkal
felszerelkezve aludtak emberek. Továbbá a Duna-parti részen aludtak fűtetlen sátrakban, vagy
időszakosan a régi trafóház szolgált esővédett helyszínként. A COVID helyzet továbbra is
hatással volt a kerület hajléktalan populációjára ill. annak fellelési/megjelenési helyeire, így a
központi, bevásárló helyek környékén, a buszmegállókban az egész év folyamán még mindig
kevesebb hajléktalan jelent meg a korlátozások ill. szabályozások miatt. Többen elhagyták a
kerületet, vagy épp kevésbé frekventált területeket preferáltak. Sajnos a 2021-es évben is több
ügyfél elhunyt. Az erdőben kevesebb lett az ott lakók száma. Az emberek életkörülményei
többnyire nem változtak az év folyamán. Azok az emberek, akik fixen kialakított helyen
laktak általában folyamatos munkában álltak az év nagy részében. Ez vagy feketemunka volt,
vagy napi bejelentésű alkalmi munka, söprögetés, területfenntartás. Csak néhányan ember élt
hivatalos bejelentett munkából. A munkakeresetek vagy nem adtak lehetőséget a
továbblépésre, vagy adtak, de nem éltek vele. Pár ember ki tudta használni és továbblépett
egyénileg, vagy segítséggel. Az év folyamán többen vettek igénybe átmeneti segélyt,
némelyek egészségügyi állapotuk kapcsán jutottak segélyhez, és többen is munkába állási
segélyt kaptak. Az utcán lakók többsége igénybe vette a háttériroda szolgáltatásait
tisztálkodásra, mosásra, étkezésre, mivel ezek a területen, főleg a hidegebb időszakokban
nehezebben megoldható.

Területbejárás
Gépkocsival és gyalogosan járjuk körbe a kerületet, hetente 5 alkalommal, vasárnaptól
csütörtökig 16-22 óra között. A fix helyszíneket lehetőség szerint hetente kerestük fel, de
szükség szerint gyakrabban is ha az adott ügyfél helyzete, vagy a körülmények azt kívánták,
viszont vannak emberek, akik rendszeresen, szinte minden nap bejártak a háttérintézménybe,
az ő esetükben nagyjából havonta kerestük kint őket, vagy akkor, ha jelzik a problémát a
helyszínre vonatkozóan, hiszen napi kapcsolatban voltunk. A COVID a megkeresések
tekintetében továbbra is a korábban alkalmazott változtatás mentén hatott, hiszen a személyes
felkeresést kiegészítette a telefonos megkeresés,mivel a fix helyszíneken élőknek (egy-egy
helyszínen legalább egy embernek) volt telefonos elérhetősége. Két-négyhetente felkerestünk
olyan helyszíneket is, ahol tudomásunk szerint nem élt éppen senki, de régebben találtunk ott
embert, és mint lehetséges helyszínt számon tartottuk. A terület rendszeres bejárása egy előre
elkészített terv szerint történt, amit időről időre frissítünk annak megfelelően, ha új helyszín
kerül a képbe. A tavaszi és őszi időszakban felderítést végeztünk,amikor végigjártuk a
kerületet, de szembetűnő újdonságot nem tapasztaltunk. Az idei évben is előfordult, hogy a
háttérintézményben jelezte valaki, hogy a területünkön alszik, és a helyszínt ez alapján
kerestük fel. Ezek az embereknél jellemző volt, hogy napokig, vagy hetekig maradtak csak a
területen. 
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Háttérintézmény szolgáltatásai az utcai ellátottaknak
A Kapitánypusztai Hajléktalanok Nappali Melegedője 2021-ben az év nagy részében naponta
8-15 óra között tartott nyitva (a COVID miatt továbbra is különféle korlátozásokkal). Az utcai
gondozottak részére hétköznap naponta 2 órát biztosítunk a különböző felmerülő szociális
problémák intézésére. Az utcán ellátott emberek közül 72-an látogatták meg a Nappali
Melegedőt, közülük 16 ember több mint 100 alkalommal. Mindazokat a szolgáltatásokat
biztosítottuk számukra, amit a melegedőt igénybe vevőknek, fürdés (765 alkalommal vették
igénybe), mosatás (176 alkalom), ételmelegítés, népkonyhai szolgáltatás, amit 16 ügyfél vett
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igénybe rendszeresebben, szociális ügyintézések, számítógép használat, telefonálási lehetőség,
internet elérés) ezen túlmenően, két helyszínről érkező vizet vittek tőlünk kannákban, 26
esetben adtunk az utcai ellátottaknak hajléktalan igazolványt. 3 esetben nyugdíj elindítása
ügyben segítettünk, vagy születési anyakönyvit intéztünk, munkába állásban segítettünk. 10
esetben valamilyen segélyt intéztünk (rendszeres, átmeneti, vagy krízis), 9 esetben ajánlást
adtunk valamilyen szállóra. Egészségbiztosítás kérvényeztünk a legtöbb ellátottnak. Ebben az
évben is gyakran tapasztaltuk, hogy az ügyfelek az irodában jelzik a különféle felszerelések
hiányát így azokat próbáljuk már ott helyben pótolni, vagy rövid határidőn belül a fellelési
helyére kimenve ellátni a szükséges eszközökkel. Főleg takarókat,hálózsákokat vagy
polifoamot adtunk így ki.

Az ellátási területen nyújtott szolgáltatások
Ellátási területünkön 2021-ben 511 esetben adtunk élelmiszert, ami legtöbbször valamilyen
pékáru, konzerv illetve télen meleg tea, nyáron hideg víz,vagy limonádé volt. 73 esetben
adtunk ki takarót, polifoamot, vagy fóliát, 18 alkalommal valamilyen ruhadarabot, 4 esetben
gyógyszert, vagy vitamint, 13 esetben hajléktalan igazolványt. 229 esetben szolgáltunk
valamilyen információval,ami lehetett szállásról, tüdőszűrőbusz helyéről és időpontjáról,
iratok intézéséről, vagy bármilyen szociális probléma megoldásának lehetőségéről. 7 esetben
telefonáltunk, vagy képviseltük az ügyfelet elhelyezés ügyében. 20 alkalommal jártunk
kórházban, vagy lábadozón látogatni. 4 esetben kellett mentőt hívni. 21 alkalommal
szállítottunk ügyfeleket, vagy helyeztünk el embereket szállón. (átmeneti, krízis, éjjeli
menedékhely) A törvényi előírás szerint az utcai szociális munka előírt feladatai a
következőképpen alakultak: 1027 megkeresés, 15 szállítás, 217 tanácsadás, 300 gondozás, és
24 esetkezelés történt. Több éves tapasztalatunk, hogy a régóta utcán lakók esetében az utcai
életmód felszámolása nagyon nehéz. A 2021-es évben is együttműködtünk az Utcáról lakásba
Egyesülettel melynek fontos szerepe volt, hogy hajléktalan ügyfél szociális bérlakhatáshoz
jutott. A legtöbb ember nehezen alkalmazkodik a szállóléthez, az albérletárakat pedig
lehetetlen a hajléktalanok anyagi helyzetében kifizetni. Más lehetőség pedig nem marad. 

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
Elsősorban információval segítettük a hajléktalanoknak pl. a Máltai tüdőszűrőbusz
időpontjáról vagy az Egészségügyi Centrumok elérhetőségéről, valamint telefonáltunk
időpontfoglalás miatt. 2021-ben 4 esetben hívtunk mentőt, 3 esetben szállítottunk orvoshoz
vagy lábadozóra. A bekerülő embereket látogattuk, a kapcsolatot felvettük az ottani szociális
munkásokkal, vagy az orvosokkal. Az év folyamán 20 alkalommal jártunk kórházban, vagy
lábadozón látogatni. Szükséges szűréseken való megjelenést segítettük (44 alkalommal),
vittünk embereket a kerületi tüdőgondozóba, hogy leletükkel be tudjanak kerülni valamelyik
szállóra, továbbá intéztük a COVID oltáshoz való hozzájutást regisztrációval és
időpontfoglalással (17 alkalom). Gondozás során nehezen járó embereket vittünk nappali
melegedőre tisztálkodni, ruházatot cserélni. 

Szállítás
A szállítást az Alapítvány tulajdonában lévő személygépkocsikkal tudjuk végezni. 2021-ben
17 alkalommal történt szállítás. Szállóra, lábadozóra, orvoshoz, fapadra, a Nappali
Melegedőnkre tisztálkodásra, tüdőszűrőre, együttműködés keretében más szociális
szervezettel való együttműködés megkötésére, iratok intézése miatt Kormányablakba,
Polgármesteri Hivatalba szállítottunk embereket. Az ügyfelek felől érkező szállítási igény
csekély volt: postai meghatalmazás intézése 2 alkalommal. Utógondozás során vittünk ki
leveleket, iratokat, vagy éppen szükséges eszközöket, vagy szerezett adományokat.
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ÓNODI
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.03.24. 13.22.09


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ÓNODI ZOLTÁN
Születési hely: VESZPRÉM
Születési dátum: 1971.07.26.
Anyja neve: BORDA JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2022.03.24. 13.22.09
					
				 
					 ID_deacfe6b-5c90-494d-8c70-e26d0ffd47b0
				
				 
					 ÓNODI ZOLTÁN
					
				 
					 ÓNODI ZOLTÁN
					
				 
					 BORDA JULIANNA
					
				 
					 1971.07.26.
					
				 
					 VESZPRÉM
					
			
		
	



		2022-03-24T13:22:14+0100


		2022-03-24T13:22:17+0100




