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I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 201 O júliusában 
határozatlan idejű ellátási szerződést kötött a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (ll 02 
Budapest, Liget u. l O., a továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány addiktológiai ellátást biztosít 
a Kőbánya területén élő szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére. Az Alapítvány a Nyírő 
Gyula Kórház OP AI TÁMASZ Gondozójában biztosítja az ellátást, amelyhez az Önkormányzat 
havonta 80 OOO Ft (évi 960 OOO Ft) működési támogatást biztosít. 

Az ellátási szerződés ll. pontja alapján az Alapítvány az intézmény működéséről évente egy 
alkalommal szakmai és számlákkal alátámasztott pénzügyi beszámolót készít a tárgyévet követő 
január 31-éig. 

Az Alapítvány elnöke, Gál Andrásné dr. Fórizs Éva az elszámolási határidőn túl, 2017. május 24-
én nyújtotta be a beszámolót. 

2016. évben az Alapítvány munkatársai összesen 51 kőbányai lakost láttak el (2015-ben 47 főt). 
Az alábbi táblázat bemutatja az ellátást kiváltó okokat és a nemek arányát. 

Az ellátás okai Férfi Nő 

l. alkoholprobléma 24 7 
2. drogprobléma 4 2 
3. többféle droghasználat 5 4 
4. egyéb probléma vagy többesdiagnózis 3 2 
5. Összesen: 36 15 

Az Alapítvány a 2016. évben 
a) fülakupunktúrás addiktológiai kezelést biztosított a kőbányai lakosok részére, 
b) heti rendszerességgel kreatív foglalkozásokat tartott, 
c) ünnepi műsorokat szervezett. 

Szakmai munkájuk elősegítette a szenvedélybetegek terápiában tartását és a józanságra való 
motiváció kialakítását. A rászoruló családok részére ingyenesen biztosították az ellátáshoz 
szükséges felszerelést és az alapanyagot. 

A támogatás felhasználása az alábbiak szerint valósult meg: 

A támogatás felhasználásának cél.ia Felhasznált összeg 
l. Kreatív anyagok vásárlása 815 376 Ft 
2. Akkupunktúra kellékei 138 450 Ft 
3. Karácsonyi dekoráció 6174Ft 
4. Összesen 960 OOO Ft 



Az Alapítvány a szerződésben kapott teljes összeggel elszámolt, az elszámolás a szerződésben 
foglaltaknak megfelel. Az Alapítvány által benyújtott beszámolót az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza. A benyújtott számlák hitelesített másolatai a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális 
és Egészségügyi Osztályon megtalálhatók 

II. Hatásvizsgálat 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés az Önkormányzat szerződésben meghatározott feladata. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontjaalapján a Humánszolgáltatási Bizottság 
hatásköre. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. június "i h ': 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz~isztián 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2017. (VI. 20.) határozata 
a Sokproblémás Családokért Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a Sokproblémás Családokért Alapítvány 2016. évi támogatásának elszámolását 
elfogadja. 
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A Sokproblémás Családokért AlapítJ·áuy,_~ -~· ... ~-"'"'"'"-'"""'' 
beszámolója a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi Támogatásáról 

Szakmai beszámoló 

2016-ban az alapítványunk munkatársai által 51 fő (35 férfi, 16 nő) Kőbányai lakost láttunk el. 
Közülük alkoholproblémája volt 31 főnek (24 férfi, 7 nő). 
Politoxikomán, aki többféle drogot használ 9 fő (5 férfi, 4 nő). 
Drogproblémával 6 fő (4 férfi, 2 nő) keresett meg. 
Az egyéb kategóriában 5 főt láttunk el ebből 3 gyógyszerfüggő nőt és 2 fő kettős diagnozisú 
férfit. 

A 2016-ös évben a Kőbányai lakosok részére sikerültszámos olyan programot megvalósítani, 
ami a Nyírő Gyula Kórház-OPAl TÁMASZ Gondozóban és a Józan Babák Klubjában 
elősegítette a szenvedélybetegek terápiában tartását és a józanságra való motiváció kialakítását. 

Ennek keretén belül heti rendszerességgel kreatív foglalkozásokat tartottunk, a rászoruló 
családokat azzal is támogattuk, hogy részükre ingyenesen biztosítottuk a szükséges felszerelést és 
alapanyagokat, a FoNó hagyományaihoz kapcsolódóarr aktív zenélés és zenehallgatás mellett idén 
több textil technikát alkalmaztunk. 

Hétköznapokon ingyenes fülakupunktúrás addiktológiai kezelést biztosítottunk a kőbányai 
lakosok részére nyitvatartási időben a TÁMASZ Gondozóban. 

Pénzügyi beszámoló 
a Kőbányai Önkormányzattól kapott rendszeres havi 80000 Ft-os, azaz 96000 Ft (12x80000 Ft) 
támogatás felhasználásáról: 

Kreatív: 
Akkupunktúra: 
Irodaszer: 
Mindsszesen: 

815.376 Ft 
138.450 Ft 

6.174 Ft 
960.000 Ft 

o~~ 
A számlák fénymásolatát és a pénztárbizonylatok másolatát ellenjegyezve csatoltuk. 
A támogatási összeget meghaladó részt saját forrásból fedeztük 

Bp. 2017-05-22 

Sokproblémás Családokért Alapítvány 
1102 Bp., Liget u. 10. 

.Adószám: ·tf3079179-·1-42 

0~ Ih~~ 
~=\d~-- ~S-

Dr. Gál Andrásné Fórizs Éva 
Sokproblémás Családokért 

AlapítványKuratóriumi Elnöke 


