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Tárgy: megállapodás megkötése Lázár Református Támogató Szolgálattal támogató 
szolgáltatás igénybevételére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 
Szolgáltató Központ által kiadott szakértői vélemény értelmében Széles Tamás (sz.:1992. 01. 
03.) Bp. IV. ker. Kálmos u. 8. sz. alatti lakos halmozottan (mozgás, értelem, beszéd) sérült, 
sajátos nevelési igényű. A Bizottság 2010/2011 tanévtől az Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola EGYMI Diákotthon, Gyermekotthont (1034 Bp. San 
Marco u. 48-50) jelölte ki a fiatal részére. 
 
2010. szeptemberben az édesanya szerződést kötött a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetségével, mely szerint Széles Tamást munkanapokon szállítják, naponta két 
alkalommal. 2010. november hónapban a MEOSZ megszüntette a szállítást. Az édesanya azt 
a felvilágosítást kapta, hogy messze laknak és semmilyen módon nem tudnak segíteni a 
szállításban.  
Az elmúlt hónapokban az édesanya szállította fiát, de már nagy fizikai megterhelést jelent 
számára. Széles Tamás kerekes-székes, az autóba beemelésnél sem tud segíteni. 
 
Az édesanya Széles Jánosné (sz.: 1965. 01. 25.) ápolási díjban és emelt összegű családi 
pótlékban részesül melynek összege 34.515 Ft+23.300 Ft=57.815 Ft. 
Az édesapa Széles János (1959. 06.29.) munkabére148.135 Ft. 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 91. § (9) bek. alapján az önkormányzat 
kötelező feladataként határozza meg, hogy az iskolaköteles gyermekekre tekintettel megtéríti 
a kötelező felvételt biztosító óvodába, illetve a kötelező felvételt biztosító iskolába való 
utazás költségeit, továbbá szükség esetén gondoskodik kísérő személyről, ha az óvoda vagy 
az iskola a településen kívül található és az óvodába, iskolába való utazást az önkormányzat 
nem biztosítja. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 65/C § (3) bek. b) 
pontja értelmében a támogató szolgálat biztosíthatja a rászorulók általános egészségi 
állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi – szociális ellátásokhoz, 
valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeit.  
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Az önkormányzat szállítási kötelezettsége csak a tanköteles korú gyermekekre vonatkozik. Ez 
nem zárja ki, hogy a Támogató Szolgálat az önkormányzat megrendelése alapján térítés 
ellenében szabad kapacitását kihasználva a nem tanköteles személyek szállítását is vállalja. 
 
A Lázár Református Támogató Szolgálattal ellátási szerződés van érvényben tanköteles 
fogyatékos gyermekek szállítására. 
A Szolgálat vállalja Széles Tamás nem tanköteles fiatal munkanapokon történő szállítását. A 
szolgáltatás díja teljesítési napokra kivetítve 1.000 Ft/nap. 20 munkanappal számolva a havi 
hozzájárulás összege:20.000 Ft. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést 2011. szeptember 22-ei ülésén 
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy kössön megállapodást a Lázár 
Református Támogató Szolgálattal Széles Tamás Bp. IV. Kálmos u. 8. szám alatti lakos 
munkanapokon történő szállítására. 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület hozzájárul Újpest Önkormányzat és a Lázár Református Támogató 
Szolgálat között Széles Tamás Bp. IV. ker. Kálmos u. 8. sz. alatti lakos munkanapokon 
történő szállítására létrejött megállapodás megkötéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testület ülését követő 5 nap 
 
 
Budapest, 2011. szeptember 26. 

 
 
 

Nagy István  
 
 
 
Előterjesztést készítette: Köblös Anita 
A megállapodás a Jogi és Képviselői Irodán valamint titkárságomon megtekinthető  
 
 


