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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: A XV. kerületi Önkormányzattal 2008. október 6-án kötött megállapodás 
módosítása fogyatékos gyermekek ellátására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 
Szolgáltató Központ szakértői vélemény javaslata értelmében kk. P. I. Bp. IV. ker. 
Erzsébet u. 19. szám alatti lakos a 2009/2010 tanévben tankötelezettségének fejlesztő 
felkészítés keretében a Fejlesztő Gondozó Központban (1158 Bp. Molnár V. u. 94-96) 
szükséges eleget tennie.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/F § értelmében 
kötelező feladat a fogyatékos gyermekek nappali ellátása.  
 
A Képviselő-testület 299/2008. (IX.30.) számú határozatával hozzájárult Újpest 
Önkormányzata és a XV. kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötéséhez 
2010. december 31-ig. A XV. kerület Molnár V. u. 94-96 szám alatt működő fogyatékos 
gyermekek nappali ellátását szolgáló intézményben hat újpesti lakóhelyű gyermek ellátása 
folyik. 
A férőhelyekre állami normatív támogatást vesznek igénybe, ez az Intézmény 70 MFT-os 
költségvetéséből 20 MFt. A fenntartási költségek különbözetét az Önkormányzat fedezi, 
ami egy gyermekre éves szinten 1MFt plusz kiadást jelent számukra.  
A 2009. évi költségvetésben a XV. kerületi Intézményben ellátott hat újpesti fogyatékos 
gyermekek térítési díja került csak tervezésre. 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2009. szeptember 10-ei ülésén az előterjesztést 
megtárgyalta és jóváhagyólag támogatja a Képviselő-testület részére a 2008. október 6-án 
a XV. kerületi Önkormányzattal fogyatékos gyermekek nappali ellátására kötött 
megállapodás módosítását, mely szerint Újpest Önkormányzata 2009. október 1-től hét 
gyermek ellátását támogatja, és javasolja, hogy a szükséges pénzügyi forrást biztosítsa. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
2008. október 6-án a XV. kerületi Önkormányzattal fogyatékos gyermekek nappali 
ellátására kötött megállapodás módosítását, mely szerint Újpest Önkormányzata 2009. 
október 1-től hét gyermek ellátását támogatja. Felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás módosítás aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2009. szeptember 11. 
 

Nagy István  
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 


