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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: A XV. kerületi Önkormányzattal kötendő megállapodás fogyatékos gyermekek 
ellátására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 úgy döntött, hogy hozzájárul 
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 Fejlesztő Gondozó Központban öt 
újpesti gyermek, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában két újpesti gyermek nappali 
ellátása folyik. 
 
A XV. kerületi Önkormányzat 1992 óta üzemelteti az Intézményt, ahol halmozottan sérült 
gyermekek, felnőttek gondozását látják el.  
Egy gyermek ellátása 1.240.000 Ft-ba kerül. Teljes költség: 8.680.000 Ft 
Az egy főre eső támogatási összeg emelése azért szükséges, mert a FENO vonatkozásában az 
oktatási törvény alapján kötelező iskolai oktatási kötelezettség költségei miatt emelkedett az 
intézmény kiadása. 
 
2011. évre várható kiadás:    60587 eFt 
Normatíva- nappali:    10546 eFt 
           fejlesztő felk.     4575 eFt 
           kedvezményes étk.      780 eFt 
 
Önkormányzati támogatás:   44686 eFt 
 
2011. évben 1 férőhely önköltsége várhatóan: 
44686 eFt/36 férőhely=1.241.278 Ft/férőhely/év 
A kiadás a fenntartási költségeket nem tartalmazza. 
 
A gyermekek további ellátása érdekében a XV. kerületi Önkormányzat együttműködési 
megállapodást kíván kötni 2013. december 31-éig.  
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A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-
testület részére, hogy hét újpesti gyermek ellátására 2011. január –től-2013. december 31-ig 
kössön megállapodást a XV. kerületi Önkormányzattal. 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület …./2011. (…..) sz. határozatával hozzájárul Újpest Önkormányzata és a 
XV. kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötéséhez hét újpesti gyermek ellátásra 
2013. december 31-ig, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 15 nap 
 
 
Budapest, 2011. március 16. 
 
 
 
 

Nagy István sk.  
 
Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
 
Melléklet: 
Megállapodás-tervezet 


