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ELŐTERJESZTÉS 
 

Fészek Fogyatékos Nappali Ellátója 2019. évi beszámolójáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú mellékletben foglaltak szerint az 
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben hagyja jóvá 
szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmények szervezeti és működési 
szabályzatait, szakmai programjait, szakmai terveit, éves beszámolóit.  
 
A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2011. (03.31.) Öh. számú 
határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Biatorbágy, 
Táncsics u. 9. szám alatti fogyatékosok nappali ellátójának működtetésével 
kapcsolatban ellátási és haszonkölcsön szerződést köt a Premontrei Női 
Kanonokrenddel. 
 
Kovács Mária Intézményvezető 2020. március 02. napján megküldte a Fészek 
Fogyatékosok Nappali ellátója 2019. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozzon döntést a kérdésben. 
 
 
 
Biatorbágy, 2020. június 17. 
 
 
     

            Tarjáni István s.k. 
    polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottságának 

../2020. (VI.25.) határozata 
 

 
Fészek Fogyatékos Nappali Ellátója 2019. évi beszámolójáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottsága megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú mellékletben 
foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja a „Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátójának 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

 

                                                         Varga László  
                                                        bizottsági elnök 

 

 

 
 

 



 

Biatorbágy Polgármesteri Hivatal                                                  Tárgy: „Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátója 
2051 Biatorbágy, Baros G. u. 2/a                                                                   2019 évi Szakmai beszámoló 
Tarjáni István polgármester Úr részére                                Iktsz.:29/15-2020 
Képviselőtestület részére 
 

 

 

Tisztelt Polgármester úr!  

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A „Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátójának 2019. december 31.-én ellátotti létszáma 41 fő. 

Kistérségi intézményünkbe a következő településekről érkeznek: 

Ebből 11fő Biatorbágy, 2fő Telki, 2fő Budakeszi, 2fő Tárnok, 1fő Zsámbék, 4fő Páty, 4fő Etyek, 4fő 
Budapest, 6fő Budaörs, 2fő Törökbálint, 3fő Érd. Intézményünk szolgáltatását továbbra is ingyenesen 
vehetik igénybe megváltozott munkaképességű munkatársaink. 

Akkreditált foglalkoztatásba valamennyi idejáró fogyatékos személyt bevontuk, így mindenki 4 órás 
minimálbért kap munkájáért. Foglalkoztatottaink kerámia és bedolgozói tevékenységekben dolgoznak. 
Állandó bedolgozói szerződésünk van a Hartmann és a Backaldrin céggel. De készülnek szőttesek és varrott 
termékek, papírtasakok is a terápiás foglalkozások során. Megváltozott munkaképességü dolgozóink 
munkához jutását és az eszköz vásárlásokat a Dr. Meggye Pro Vobis Alapítvány támogatásával tudjuk 
megvalósítani. 

Mindezt kiegészíti a gyógytorna, jóga, zeneterápia, kórus éneklés, kézműves foglalkozások, 
személyiségfejlesztő és ismeretterjesztő foglalkozások. 

 Szakmai létszámunk megléte fontos feladatunk a magas létszám és a többségében súlyos – középsúlyos 
egészségkárosodás állapotában lévő idejáró ellátotti személyek miatt, hogy egy biztonságos magas 
színvonalon működő intézmény fogadja megváltozott munkaképességű munkatársainkat. Sajnos az elmúlt 
évben 2 fiatal elhivatott segítő munkatársat veszítettünk el az alacsony munkabér miatt. Ez hosszútávon 
megnehezíti az intézményi működést, mert a munkatársak átlag életkora 50 év feletti. 

 Jelenlegi 10 fő állandó munkatársaink közül heten biatorbágyiak, foglalkoztatási mentorunk szintén, 
állandó helyettesítési munkatársunk is, terapeutáink közül szintén ketten. 

Társadalmi integrációs feladataink keretében a Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 11. 
osztályos diákjait fogadtuk. Májusban az érettségi szünetük alatt töltöttek itt 4 napot 12 fő részvételével. 

 

 



 

 

2 biatorbágyi óvodás csoportot is fogadtunk kerámiázni. 

2019 októberében pedig az ELTE Gyógypedagógiai kar kereste meg intézményünket, mint lehetséges 
gyakorlóterep. Ennek keretében októbertől decemberig 4 hallgatót fogadtunk. 

Az elmúlt évben sok külső programot is szerveztünk: elmentünk szülők részvételével is Nick Vujicic 
előadására, nyáron meglátogattuk a mezítlábas parkot, voltunk a Fővárosi Nagycirkusz előadásán, 
kisvasutaztunk, megcsodáltuk a felújított Gül Baba Türbét, szülőkkel közös külön buszos kirándulást 
szerveztünk a Szentendrei Skanzenbe, tavasszal és ősszel pedig több alkalommal is részt vehettünk 10fővel 
Legeza Márta vesszőfonás workshopján a Hagyományok Házában. 

De a legnagyobb és legjobban várt „kiruccanásunk”, melyet ebben az évben is Biatorbágy Város 
Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Bank támogatásával tudtunk megvalósítani, az a Fonyódligeti öt 
napos táborunk. 

Tovább folytattuk a szülők számára indított klubot, létrejött 12 alapító szülő részvételével új alapítványunk 
a Fészek Csillag Alapítvány. Fő célja egy 12 fős támogatott lakhatási forma létrehozása, melynek 
megvalósulását támogatja a Premontrei Női Kanonokrend, mint fenntartónk és Biatorbágy Város 
Önkormányzata. 

A Nappali Ellátó épületében Biatorbágy Város segítségével kialakításra került egy segítői mosdó és 
tisztasági festés is történt. 

Saját erőből – a Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány támogatásával - pedig a kerámia műhely területén 
kialakítottunk egy boltot, ahol a termékeink iránt érdeklődők vásárolhatnak.  

Részt vettünk a Városünnepen, ahol bemutatkozott a 30 éves kerámia műhely, a gyerekek ezen az 
alkalmon saját maguk is készíthettek mozaik képeket. Az Önkormányzat meghívására a Wekerle –telepi 
kétnapos rendezvényén is megjelenhettünk. 

Az Angyalfia vásáron nemcsak vásározókként jelentünk meg, hanem kórusunk is énekelt a Fő téren. 
Köszönjük, hogy a Szövetség Biatorbágyért Egyesület ezen az alkalmon javunkra rendezett gyűjtést. A 
befolyt összeget a karácsonyi közös ebédünkre és egy új elektromos korong megvásárlására, ill. 
számítógépeink felújítására fordítjuk.  

 

 

 

Biatorbágy, 2020. 01. 31.                      

                                                                          ………………………………………………………………………. 

                                                                                                                     Kovács Mária 
                                                                                                                 intézményvezető 
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