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        Iktató szám: 289/2022. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. december 8.-i ülésére 

 
 
Tárgy:   Javaslat megállapodás megkötésére fogyatékos személyek 

nappali ellátásának további biztosítása céljából 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 2022. 
december 7. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) tartalmazza a személyes gondoskodás keretében nyújtható szociális alapszolgáltatásokat 

és a szakosított ellátásokat. 

 

Az Szt. 65./F §. (1) bekezdés c) pontja alapján  „A nappali ellátás hajléktalan személyek és 

elsősorban a saját otthonukban élő, 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.” 

 

Az Szt. 86. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az önkormányzat számára a fogyatékos 

személyek nappali ellátása kötelezően ellátandó feladat. 

 

Az Szt. 120. § szerint: „A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve 

más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló 

szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami 

fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.” 

 

A lakossági igények kielégítése, a szociális szempontok szem előtt tartása, valamint a fenti 

jogszabályhelyek figyelembe vétele mellett két évvel ezelőtt kerestük meg Budapest Főváros 

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Újbuda Önkormányzata) által 

fenntartott Újbudai Szociális Szolgálat, Kelenföldi Szociális Ház (1119 Budapest, Fejér Lipót 

utca 59.) telephelyét azzal a céllal, hogy férőhelyet biztosítsunk a kerületben élő fogyatékos 

személyek számára.  

 

A 170 millió forintból létrehozott háromszárnyú épület 2018-ban került kialakításra, mely 

speciálisan a szakfeladatnak megfelelő, halmozottan fogyatékos fiatalok gondozási 

szükségleteinek megfelelő körülményeket biztosít az azt igénybevevőknek. A Kelenföldi 

Szociális Ház különösen nagy segítség azoknak, akik otthonukban nevelik, gondozzák 

fogyatékkal élő gyermekeiket. A szülők a nappali ellátásnak köszönhetően újra munkát 

vállalhatnak, ezáltal javulhat anyagi helyzetük. Az új intézmény naponta reggel 7-től 17 óráig 

tart nyitva, így tényleges segítséget tud nyújtani az érintett családoknak. 

 

Az új szociális házat a gondozottak gyógyítása és a dolgozók hatékony munkavégzése 

érdekében több modern megoldással, új terápiás eszközzel is ellátták. A masszázsfotelek, 

csepphinták és a rehabilitációt támogató eszközök mellett egy úgynevezett Snoezelen-szobát, 

azaz multiszenzoros környezetet is kialakítottak a Fejér Lipót utcai intézményben. Itt a 

gondozottak egy elsötétített helyiségben, színes fények mellett, vízágyon, nyugtató 

hangeffektusokat hallgatva gyógyulhatnak. 

 

Fentiekre és a lakossági igényekre tekintettel Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 31/2020. (I.30.) számú határozatával döntött fogyatékos személyek nappali 

ellátása vonatkozásában 2 férőhely lekötéséről. Az ezzel kapcsolatos megállapodás 2022. 

december 31. napjával lejár, így indokolt dönteni annak további sorsáról. 

 



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződésben rögzített kötelezettségeit – 

az Újbudai Szociális Szolgálaton keresztül – Újbuda Önkormányzata maximálisan ellátja, 

tevékenységük kapcsán észrevétel, panasz nem érkezett. 

 

A szolgáltatás díjára vonatkozóan Magyarország mindenkori éves költségvetésében 

meghatározott állami normatív hozzájáruláson kívül, melyet Újbuda Önkormányzata igényli 

és használja fel, az előző időszakban bruttó 9.500,- Ft/nap/fő összeg került megtérítésre. 

Újbuda Önkormányzata jelzése szerint ez a költség 2023. április 1. napjától várhatóan bruttó 

11.155,- Ft/nap/fő-re emelkedik. A megállapodásban foglaltak szerint Újbuda Önkormányzata 

kizárólag a tényleges igénybevételi napokra számol fel díjat. 

 

Újbuda Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) 

számú önkormányzati rendelet melléklete szerint a fogyatékos személyek nappali ellátásának 

személyi térítési díját 0 forintban határozza meg, így a kerületi igényvevők számára nem jár 

költséggel.  

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Ferencváros Önkormányzata a 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladat biztosítására kössön szerződést 2 fő, 

Budapest IX. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező, s e címen életvitelszerűen élő 

személy kapcsán fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítására Újbuda 

Önkormányzatával határozatlan időre. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Budapest, 2022. november 30. 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. kötelező feladatát, a Ferencvárosban élő fogyatékos személyek nappali ellátása 

személyes gondoskodás keretébe tartozó alap ellátást akként biztosítja, hogy 

határozatlan időre 2 fő vonatkozásában Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzatával megállapodást köt, így a szükséges megállapodások előkészítésére 

és azok aláírására felkéri Polgármester Asszonyt. 

 

Határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 

rendelet-tervezetben szerepeljen a fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatási 

ellenértékének fedezete. 

 

Határidő: a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


