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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Tárgy: Twist Olivér Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület döntése értelmében hozzájárult Újpest Önkormányzata és a Twist Olivér 
Alapítvány között 2012. április 1. napjától létrejött ellátási szerződés megkötéséhez.  
A szerződés értelmében az Alapítvány látja el az utcai szociális munkát, nappali melegedőt és 
átmeneti szállót üzemeltet. Az Önkormányzat támogatási összeget utal negyedévente az Alapít-
vány részére. 
 
Az ellátási szerződés 13.1. pontját kívánjuk módosítani az alábbiak szerint:  
Utcai szociális munka 
Az utcai szociális munka éves normatív támogatás és az önkormányzati kiegészítés összege vál-
tozatlan.  
Az éves normatív támogatás összege: 6.720.000 Ft. Önkormányzati támogatás kiegészítésének 
aránya 20% összege: 1.344.000 Ft A támogatás negyedéves összege: 336.000 Ft  
 
Nappali melegedő 
A hajléktalan személyek részére nyújtott nappali melegedő ellátási formánál a finanszírozott 
kapacitást Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvényben meg-
határozottak szerin állapítják meg. A törvény ismeretében a működési engedélyben szereplő napi 
létszám 120 %-a számolható el. 
Az éves normatív támogatás összege: 9.892.800 Ft. Önkormányzati támogatás kiegészítésének 
aránya 35 % összege: 3.462.480 Ft. A támogatás negyedéves összege: 865.620 Ft. 
 
Átmeneti szálló 
A hajléktalan személyek átmeneti szállás működtetési költségeihez a működési engedélyben 
meghatározott 41 fő esetében kíván hozzájárulni a korábbi 33 fő helyett. Ennek indoka, hogy az 
intézmény az elmúlt évek során a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény szerinti kerületi illetékességű személyeket látott el, ezért indokolt a támogatás kiterjesztése 
az engedélyezett létszám erejéig.  
Az éves normatív támogatás összege: 19.202.350 Ft. Önkormányzati támogatás kiegészítésének 
aránya 30 % összege: 5.760.705 Ft. A támogatás negyedéves összege: 1.440.176 Ft. 
 
A szerződés módosítás ismeretében negyedévente 2.641.796 Ft kerül átutalásra az Alapítvány 
részére (a múlt évben negyedévente 2.577.192 Ft került kifizetésre). 
 
 
A Népjóléti és Lakásügyi bizottság 2015. április 23-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 
jóváhagyólag támogatja a Képviselő-testület részére a Twist Olivér Alapítvánnyal 2012. április 
10. napján kötött ellátási szerződés módosítását. 
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Twist Oli-
vér Alapítvánnyal 2012. április 10. napján kötött ellátási szerződés módosítását. Felhatalmazza a 
Polgármestert az ellátási szerződés módosításának aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Budapest, 2015. április 24. 
 
 
 
 

Nagy István  
 
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


