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A

fováros IV. kerülete, Újpest mindig nagy hangsúlyt fektetett a szociálisan hátrányos

helyzetűek,

fo

gyatéko sok, idő sko rűak, leszéual éko lt emberek gondozásár a.

Újpest szociális foglalkoztatója 1959-ben alakult meg, Szociális Otthon Foglalkoztatőja
néven, Budapest Főváros IV. ker. Tanács YBhatározata alapján.

Az

előzőleg többször módosított Alapító Okiratban az Újpesti Polgármesteri Hivatal
Szociális Foglalkoztatója (továbbiakban ÚSZr;, mint önálló jogi szeméIy, önállóan
gazdáIkodő költségvetési szerv lett deklarálva. Közfe|adata, tevékenysége meghatározásában
az Alapító Okirat 1992. évi módosításában az szerepelt, hogy a megváltozott
munkaképességűek; az a|acsony jövedelemmel rendelkező időskoruak; a gondozásra szoruló
családtagjaik, miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók foglalkoztatását
biztosító munkahelyek üzemeltetésével és fenntartásával foglalkozik.

A

2008-ban hatályba lépett változat szerint az ŰSZF működésének célja: a megváItozott
munkaképességű, valamint a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatásának megszervezése és biztosítása volt. A rehabilitációs foglalkoztatás
keretében fő feladata a hátrányos helyzetű munkavállalók munkakészségének megőrzése és
fejlesztése volt, annak érdekében,hogy lehetőségük nlljon az elsődleges munkaerő-piacon
történő elhelyezkedésre.

Annak ellenére, hogy a működés célja és a fotevékenységaz új verzióban másként került
meghatározásta, az előzőek szerint kialakult gyakorlatban sem a működés terén, sem a
szervezetí felépítésben2009, évig nem történt változás.
2008. év végéigévtizedeken kereszttil a Tungsram-nak, illetve később a GE Hungary részére
végzettbetanított munka jelentette az Önkormányzatnettó finanszitozásamellett a ftí bevételi
forrást, úm. kábelszerelés, bura-regenerálás, szívócső méretre vágása, lámpák hegesztése,
csomagolása, minősítése.

A meglehetősen elmaradott technikai színvonalúnyomdai részleg is elvállalt minden reálisan
és gazőaságosan telj esíthető munkát.

A

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. (Kt.)
jelentősen módosította a költségvetési szervek alapító okiratára vonatkozó szabályokat.
Elsődlegesen meghatározott feladatként irta e|ő aközfeladatok ellátásának felülvizsgá|atát, a
költségvetési szervek új kategóriába történő besorolását.

201,8. évi beszámoló

nz ÚSZP

önállóan működő és gazdálkodó költségvetósi szervek közé került besorolásra,
hiszen szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szervezeti egységein kívül gazdasági
szervezettel és más, támogató funkcionális szervezeti egységekkel is rendelkezett.
2015. évben a Foglalkoztatő qabb jelentős szervezeti átalakításon esett át. Budapest
FŐváros IV, ker Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének határozata (64/2015.ilI.26)
alaPján - az érvényestörvényi előírásokkal (,,az államhaztartdsról szótó 20I1. él,i CXCT.

tÖn'én' 10..{-a Ga) bekezdése") összhangban

-

Újpest Önkormányzat Szociális
Foglalkoztatőja 2015.03.3l-ével megszűnt önállóan működő és gazdáIkodó költségvetési
szervként funkcionálni, és 2015. április 1-tő1, jogutódlással Úlpest Önkormányzatának

Szociális Intézményerészeként,telephelyeként működik tovább. Azt megelőzően ésjelenleg
is, mint régi típusúfoglalkoztató tevékenykedett, tevékenykedlk, az Önkormányzat nettő
ftnanszirozású költségvetési szerveként, illetve most már annak részeként.Gazdasági
feladatait Budapest Főváros IV. ker. Újpest GazdaságiIntézményelátja el érvényes,hatályos
költségvetés alapján.
Ú1

m"grerurése: Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Szociális Foglalkoztató

1Úsztszr;
Feladat ellátási helyzetkép
Alaptevékenységének meghatórozósa: - az Önkormányzat önként vállalt feladataként - a
megváltozott munkaképességű, még aktív korú, szociálisan hátrányos he|yzetű, fogyatékos,
értelmileg akadályozott munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely üzemeltetése.

nzÚSZtSZF egyedi helyzetét figyelembe véve a költségvetési szervekre vonatkoz ő (20I l.évi
CXCV törvény az államháztartásról, a 368/2011. (nL3l.) Korm. rend az államháztartás
végrehajtásáról) szabályzőkon kívül működését tekintve azonban igyekszik megfelelni a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény és a 3/2006. (V. ]7.)
ICSSZEM rendelet a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szal<rnai követelményeiről,
személyi és tárgyi feltételeiről előírásainak is.
A l ap t ev éke ny s ég én e k ko r móny z a
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a szociális foglalkoztatás két formája valósul meg, a munka-rehabilitáció
- felkészítő fo gl alkoztatás.

A munka-rehabilitáció célja a foglalkoztatóban ellátott személy munkakészségének,valamint
testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése illetve fejlesztése, továbbá
a fejlesztő-felkészítő fog|alkoztatásra való felkészítés.A munka-rehabilitáció keretében
munkatársaink a következő munkatevékenységekben vesznek részt: klf. dobozok
összeállítása, kertgondozás, egyszeníbb csomagolással kapcsolatos munkákvégzése.

201,8. évi beszámoló

A

fejlesztő-frlkészítő íoglalkoztatás célja Intézményünkben az ellátott személy számára a
munkafolyamatok betanítása, a foglalkoztatás révénaz önálló munkavégzés képességének
kialakítása, fejlesztése és felkészítésea nyílt munkaerőpiacban való önálló
munkatevékenységre. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében a következő
munkafolyamatokat végzik dolgozóink: nyomdai és raktári kisegítő feladatok, dísztasakok
hajtogatása, csomagolóanyagok tekercselése, etikettezés, pántolás, kézi főlií,rzás, bodtékolás,
reklámanyagok összeállítása, stb.

Az ÚSZISZF munkavúllalói

szerkez.ete

Az ÚSZISZP

alkalmazottai elsősorban szociális ellátottak ill. foglalkoztatottak. A
fennmaradó állomány a foglalkoztató működtetéséről, valamint az adminisztrativ feladatok
ell.átásáről gondoskodik. Mindkét csoportban dolgoznak egészséges és munkaképességcsökkent munkavállalók is.

-

27 fö fogyatékkal élő (értelmi, halló-, látő-,mozgásszervi,

i11.

autista);

8 fo belső szervi illetve pszichiátriai szempontbőlleszázalékolt beteg;
7 fő öregségi nyugdíjas,

ill.

a nők kedvezményes nyugdíj aztatását igénybe vevő

14 fo teljes vagy részmunkaidőben dolgoző, űgynevezett egészséges munkavállaló

(1 fo

GYED).

A fenti létszámból kizárólag adminisztratív feladatok ellátásával 3+1(foglalkoztató vezető) fő
foglalkozik, ebből

1

fo csökkent munkaképességű.

Szociális foglalkoztatoűakra vonatkozó adatok:

Újpest Önkormányzatának Szociális IntézményeSzociális Foglalkoztatőjában 35 fo aktív
koru munkaképesség-csökkent, illetve össz-szervezeti egészségkárosodott munkavállaló
dolgozik. Nemi megoszlásuk: 15 ferfi és 20 nő. Ezen dolgozők 77 oÁ-a fogyatékkal élő
munkavállaló. Többségük értelmi, kisebb részük mozgásszervi, látószervi- és hallószervi
fogyatékos, illetve két ö autista.
Az adatokból levonható következtetések:

A

fentebb említett számokból egyértelműen következik, hogy

a Foglalkoztató

legtöbb

dolgozőja valamely hátrányos helyzetű csoport (fogyatékkal élők, megváltozott
munkaképességűek, romák) tagtra. Egy szociális foglalkoztatő esetében ez az eredmény
azonbal semmifeleképpen sem meglepő, mivel elsődleges feladata a társadalomban élő aktív
koru hátrányos helyzetű embereket foglalkoztatni, fejleszteni, integrálni és esetlegesen
felkészítenia nyíllmunkaerő piacon történő munkavállalásra.

A nagy |étszámíhátrányos he|yzetú ember foglalkoztatása miatt azIntézményprofilja teljes
mértékben eltér egy átlagos munkahelyétől. A megváltozott munkaképességű dolgozók
érdekei kerülnek előtérbe, a Foglalkoztató

a

tevékenységek kiosztásánál alkalmazkodik

2018, évi beszámoló

egészségÜgyi problémá1l<hoz, rugalmas étkeztetési időpontokat biztosít, a segítő munkatárs
személyóben életviteli tanácsadással járul hozzámindennapi problémáik megoldásához, stb.

A

Foglalkoztatőban rendszeresen képviseltetik magukat roma szérmazásű megváltozott
munkaképességű dolgozók. Ezen kisebbség tagjainak integrálása a többségi dolgozók
közösségéb nagyobb odafigyelést és komoly csoportmunkát igényel. A folyamat azonban
mindi g akadálytalanul, ö sszetűzések nélkül, sikeresen zajlott,
nemek közötti megoszlás 680Á nő-32oÁ férfi. Az arányok ilyetén alakulása termószetesen
nem koncepcionális jellegű, hanem egyértelműen a munkafajták, ill. folyamatok típusainak
következménye. Hiszen a Foglalkoztatő által végzett tevékenységek elsősorban nagyfokú
kézügyessé get, precizitást, fi gyelmet, monotonitástűrést igényelnek.

A

Újpest Önkormányzatának Szociális IntézményeSzociális Foglalkoztatőjában minden
szociálisan foglalkoztatott egyenlő munkaj ogi bánásmódban részesül.

A

Foglalkoztatóban tevékenykedő megváltozott munkaképességű emberek 46oÁ-a
egészségkárosodása előtt a nllt-munkaerőpiacon dolgozott. Az egészségesmunkavállalók
csoportjából történő kiesés, a betegségek kialakulása, majd egy új munkakörnyezetbe valő
beilleszkedés jelentős presztizs, önbecsülés, önbizalom csökkenéssel járt együtt. A
Foglalkoztatő feladatának tartja dolgozói körében az egészséges önérzet, önbecsülés, énkép
kialakításához szükséges mentálhigiénés támogatás folyamatos nyujtását. Általános
tendencia: ha a foglalkoztatottak újra teljes embernek, a társadalom szerves tagának érzik
magukat, a munkavégzésben nő a teljesítményük. A segítő szolgáltatás (a gondoző - segítő
munkatárs, az á|talános ápoló, valamint a nagyfokú empátiával, szociális érzékenységgel
rendelkező vezető munkatársak révén)már működik, azonban cél, hogy minél több dolgozó
éljen ezzel a lehetőséggel.

A Foglalkoztatőbantöbb mozgásszervi fogyatékkal élő dolgoző (7%) is tevékenykedik. Azért,
hogy az említett dolgozók a munkahelytikön gondtalanul tudjanak közlekedni az épület és
kömyezetének teljes mértékűakadálymentesítése nagyjából megoldott. A mozgássérült
dolgozók számára létezlk akadálymentes mosdóhelyiség, a folyosó, a főbejárat a műhelyek
kert felöli bejáratai szintén akadálymentesek.

A

munka-rehabilitációs csoport értelmi fogyatékkal élő dolgozókból tevődik össze.
Munkával történő foglalkoztatásuk mellett fontos feladat a hiányző, vagy korlátozottan
meglévő személyes funkciók, készségek,képességekfejlesztése, amely kötetlen formában,
indirekt módon történik. Azon időszakban, mikor ezen csoport tagjainak adottságához mért
munkára nincs a foglalkoztatőnak rendelése, akkor az itt foglalkoztatottak különböző
képességfejlesztő tevékenységekben vesznek részt. Termükben megtalálhatóak a fejlesztéshez
szükséges alapvető eszközök (fali tábla, társasjátékok, kifestők, könyvek, a kreativitást
kib o ntako z tatő eszközök, számitőgép ek, s tb. ).

201-8. évi beszámoló

A

szociális foglalkoztatásnak a fejlesztő-felkészító csoport esetében a végső kimeneti célja
elméletileg, a foglalkoztatottak felkészítésea nyílt-munkaerőpiaci esetleges elhelyezkedésre.
A csoportvezetó a munkafolyamatok betanítása során nemcsak a differenciálás elvét
alkalmazza, azaz egy munkafolyamatot a lehető legtöbb részre osztva tanítja be az egyes
részfeladatokat egy-egy munkavállalónak, hanem lehetőség szerint igyekszik minden
foglalkoztatottat az adott munka összes részmunka fazisábabevonni.

A

Foglalkoztatő fő feladatának tekinti a későbbiekben is, a keniletben élő, aktív koru,
munkaképesség-csökkent, illetve össz-szervezeti szempontból egészségkárosodott, dolgozni
akarő emberek felvételét,munkába ál]ritását.

Az. alaptevékenvs ée gazdasáei vetülete

ez ÚSZISZF

2}I}-ban is a Képviselő Testiilet álta| jóváhagyott költségvetés alapján
gazdálkodott. A 2018. évi kiadásait - november 30-al - bezárőlag az Újpest GI által
20 l
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galmi kimutat ás tartalmazza.

nzÚSZlSZF- nek 2018-ban a működési költségvetésből a személyi juttatásokra jutó eredeti
előirányzata 89.929 eFt volt, amely a járulékokka| és az egyéb béren kivüli jutatásokkal
kiegészülve 1I5.4I9 eFt-ot tett ki. A költségvetés módosítása révénaz előirányzatajnk ezen
tétele - az előző éwégijutalom járuléka, valamint az éves kompenzáció egy része által
kiegészülve - 119.212 eFt-ra váItozott. A kifizetett bérek és járulékok együtes összege
99.065 eFt-ban teljesült. 2018. november 30-án fennálló maradvány összege 20.147 eFt-ot
képezett, amit úgy használtunk fel, hogy fedezze a novemberi béreket és azok járulékait,
valamint a béren kívtili juttatásokat.

A

Foglalkoztatőnak a dologi kiadásokra a költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzata
2018-ban 8.240 eFt volt. Költségvetés módosításkor jelzett előirányzatunkat 10.515 eFt-ra
emelték. Ezen tétel tartalmazta - a közűzemi díjakon kívtil - a munkavégzéshezszükséges
papiráruk, csomagolóanyagok, rugasztők,kézí szerszámok beszerzését; azizemeltetéssel járó
kiadásokat úm. tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, izemanyagköltség,
internet, telefon,valamint a védőitalként szolgálő CW-viz és sződaviz kiszereléseinek cseréjét.
Az egyéb kiadások közt jelenik meg a fénymásoló gép bérleti díja, a távfelügyelet költsége, a
levélfeladás, biztosítási díjak, rovadrtási munka és a szakmai tevékenységetsegítő
szolgáltatások díjai, valamint a gépek javítási költségei. A dologi kiadásaink november 30ig 5.600 eFt-ban teljesültek. Így u 2018. november 30-án ferrnálló maradvány összeg 4.915
eFt, amely összeg bőven fedezte a decemberben felmerülő kifizetéseket és egyéb dologi
kiadásokat.

A

bevételi oldalt tekintve továbbra is kiemelt cél a foglalkoztatottak folyamatos munkával
történő ellátása. Fontos a továbbiakban is a ,,több lábon állás" fenntartása, valamint a
meglévők mellé, újabb megbízások felkutatása, üzleti partnerek keresése.

5

2018. évi beszámoló

2018. évben is hangsúlyosak maradtak a nyomdaipari kisegítő munkák, például dísztasakok
készítése,hajtogatása; díszcsomagoló papír tekercselése, szortiment összeválogatása; tároló
dobozok összeillesztése; bofi tékolás.
Raktári kisegítő munkák keretében továbbra is sor kerül különböző kis tömegú darabáruk
etikettezésére, csomag olásár a, főliázására. egységcsomagba fo glalására.
Jelentős partnereink között említhetjük például - a bevételi adatok figyelembe vételével- a
Budvill és Tsa Kft-t, A Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft-t, valamint az év első 3-4hőnapjában
mégszámíthattunk a GE Hungary Kft., illetve Tungsram Operations Kft. megrendeléseire is.

XzÚSZISZF

a hatékonyabb működés érdekében folyamatos belső átvilágítást hajt végre. A

törvényi előírások és szabályozásokváItozásának
kerültek a Foglalkoztató belső szabályzatai.

következtébenazadott évben aktualizálásra

A Foglalkoztatő bevételi e|őirányzata 20l8-ban bruttó 29. 210 eFt volt, amely akiszám|ázott
tételek szerint 27 .3I2 eFt-ban (93,5 %) teljesült. Elthez hozzáadődik a 2017 . évi áthúződás,
1.610 eFt, mely által a 2018. évi bevételi előírányzatunk 28,922 eFt összegben (99 %)
realizálődott.

A bevételi e|őirányzat teljesítésimutatói jól kifejezik, hogy a teljes, állandó, foglalkoztatás
megvalósítása, a fizlkai állományu foglalkoztattak betanított munkával történő folyamatos

ellátása, a ,,több lábon állás", mint cél eziőáigmegvalósult, és a munkák rendszeres jellegűek.
Az elkövetkezőkben szándékunk a termelő tevékenység súlyponti arányainak átrendezése - az
egyes nagy volumenű, specifikus megrendeléseknek 20l8-ban és az azt megelőző évben
gazdasági szempontokból megtörtént kiesése miatt -, olyan irányba, ahol egyre nagyobb
hangsúly helyeződik reklám- és marketing cégek igényeinek kielégítésére.

6
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Jogszabályok

-

36812011. (XII.31.) Korm. rendelet az á|laIrtháztartásrő| szóló törvény végrehajtásárőI

1Ávn;
6812013. (XIL29.)
sz akfel ad

-

(ÁHr)

2OI1. évi CXCV törvény az áIlamháztartásról

atok é s

sz

NGM

rendelet

a

kormányzati funkciók, államhéatatási

aká gaz atok o sztáIy o zási rendj érő l

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról

Il2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a

személyes gondoskodást nyujtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

-

312006.

(V. 17.) ICSSZEM rendelet a szociális intézményenbelüli foglalkoztatás

szakmai követelményeiről

-

2011. évi CXCI törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról

-

327l201i. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességúszemélyek
ellátásaival kap csolato s elj árási szabályokról

-

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest ÖnkormányzataKépviselő-testületének 6412015.

(III.26.) határozata Úlpest Önkormányzat Szociális

Foglalkoztatőjának

megszüntetéséről

-

Budapest Főváros IV. kerület Újpest ÖnkormányzataKépviselő-testületének 6512015.
(III. 26) Itatározata az Ú3pest Önkormanyzat Szociális IntézményeAlapító Okiratának
módosításáró1

-

Budapest Főváros IV. kerület Újpest ÖnkormányzataKépviselő-testületének 6612015.

0II. 26.)
Műkö

d

határozata Újpest Önkormányzat Szociális IntézményeSzewezeti és

ési S zab ályzatár ől

