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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: ellátási szerződés kötése a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő 
Filadelfia Fogyatékosokat Segítő Református Központtal 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 86. § (2) bekezdés 
c.) pontja az Önkormányzat kötelező feladataként határozza meg a nappali ellátás biztosítását, 
ide értve a 65/F (1) bekezdés c.) pontjában nevesített ellátási formát is. 
65/F. (1) bekezdés c.) pontja értelmében a „harmadik életévüket betöltött önkiszolgálásra 
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista 
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését”. 
 
A Magyarországi Református Egyház fenntartásában működik a Filadelfia Ház Fogyatékosokat 
Segítő Református Központ. A Központban tudnak fogadni autista fiatalokat is. 
 
Ellátási szerződést kívánunk kötni két fő újpesti lakóhellyel rendelkező autista ellátott 
elhelyezésére. A hozzájárulás összege 17.000 Ft/fő/hónap. 
 
A Központban fogyatékos személyek számára biztosítanak nappali ellátást, napi egyszeri meleg 
étel biztosításával. Segítséget nyújtanak a fogyatékkal élő emberek mindennapi életvitelének 
megkönnyítésében és társadalmi beilleszkedésükben, hogy lehetőségeikhez mérten megszokott 
környezetükben élhessék életüket. Mozgásterápiás, zeneterápiás és egyéb fejlesztési és 
pszichológiai foglalkozások lehetőségének biztosítása az ellátottak igényeihez igazodva. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2013. június 20-ai az előterjesztést megtárgyalta és javasolja 
a Képviselő-testület részére, hogy 2 fő újpesti lakos ellátására kössön ellátási szerződést a 
Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Filadelfia Ház Fogyatékosokat 
Segítő Református Központtal. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (……) számú 
határozatával hozzájárul Újpest Önkormányzata és a Magyarországi Református Egyház 
fenntartásában működő Filadelfia Ház Fogyatékosokat Segítő Református Központ között 2 fő 
újpesti lakos ellátására létrejött ellátási szerződés megkötéséhez. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés megkötéséhez. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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Nagy István  
Az előterjesztést készítette Köblös Anita 


