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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat a Twist Olivér Alapítvány ellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit referens 

Előterjesztés egyeztetve: Pósáné Dr. Pécsi Szilvia szociális főosztályvezető 

Testületi ülés időpontja:  

Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

Tisztelt Déri Tibor Polgármester úr! 

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) bekezdésben nevesített ellátási formát. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. 

április 10. napján ellátási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött hajléktalan személyek 

számára szolgáltatás nyújtására, amelyet 2015. május 5. napján módosított a Twist Olivér Ala-

pítvánnyal (székhely: 1044 Budapest, Fóti u. 4., a továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány 

utcai szociális munkát, nappali melegedőt és átmeneti szállót működtet és nyújt szolgáltatást 

Újpest közigazgatási határain belül. 

A szerződés 13. pontja tartalmazza a szerződés alapján teljesített feladatok ellátásához kapcsoló-

dó támogatások megállapításának, igazolásának és kifizetésének rendjét. 

Az ellátási szerződés 13.1. pontja rögzíti, hogy az Önkormányzat a különböző egységeket milyen 

százalékban támogatja az éves normatív (vagy rendszeres) támogatás összegéhez képest. 

A 13.1. pontban rögzített adatok a következők voltak: 

a) utcai szociális munka: Az éves normatíva 20%-a, azaz 1.344.000 Ft. 

b) nappali melegedő: Az éved normatíva 35%-a, azaz 3.462.480 Ft. 

c) átmeneti szálló: Az éves normatíva 30 %-a (33 fő ellátott után), azaz 5.760.705 Ft. 

Az Önkormányzati támogatás negyedéves összege így: 2.641.796 Ft. 

A 2012. április 10. napján kelt ellátási szerződés 13.5. pontja értelmében „A Felek a tárgyévet 

követő év március 15. napjáig felülvizsgálják a szerződésben fogalt díjakat és azt szükség szerint 

módosítják.” 

Az Alapítvány igazgatója, Gróf András 2020. január 21. napján benyújtotta az Önkormányzat 

felé a javaslatait. 

Az állami éves normatíva emelkedése miatt a szerződés 13.1. pontjában foglaltak alábbiak sze-

rinti módosítását kéri: 

a) utcai szociális munka: Az éves normatíva 20%-a, azaz 1.344.000 Ft. 

b) nappali melegedő: Az éved normatíva 35%-a, azaz 4.016.880 Ft. 

c) átmeneti szálló: Az éves normatíva 30 %-a (33 fő ellátott után), azaz 7.003.005 Ft. 

Az Önkormányzati támogatás éves összege így: 12.363.885 Ft. 
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Az Önkormányzati támogatás negyedéves összege így: 3.090.972 Ft. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és 

intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 7/2020. 

(II.28.) számú rendelet 5/a számú melléklet I.B - egyéb működési célú kiadásokról szóló - fejezet 

15. sora alapján úgy döntött, hogy az Alapítvány részére 2020. évben 14.000.000 Ft támogatást 

különít el. 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, járuljon hozzá, hogy az Önkormányzat a Twist Olivér Ala-

pítvány önkormányzati támogatását az éves állami normatíva összegéhez igazíthassa, valamint 

annak megfelelően az ellátási szerződést módosítsa. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

kezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 

…/2020. (V…..) határozata a Twist Olivér Alapítvány önkormányzati támogatásának az éves állami 

normatívához igazításáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, vala-

mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármester úgy dönt Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy a Twist 

Olivér Alapítvány (székhely: 1044 Budapest, Fóti u. 4.) részére biztosított önkormányzati támo-

gatást az állami normatívához igazítja és az ellátási szerződést módosítja. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

Budapest, 2020. május 26. 

 Kanász-Nagy Máté 

 

 


