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Tárgy: javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal hajléktalan személyek nappali ellátására 2008. 
december 18-án kötött ellátási szerződés módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 405/2008 (XII.18.) számú határozata értelmében ellátási szerződés került 
megkötésre a Twist Olivér Alapítvánnyal hajléktalanok nappali ellátására. A szerződés 2.3 
pontja értelmében az engedélyezett férőhelyek száma 30. Az önkormányzati támogatás 
összege is a 30 fő figyelembevételével került megállapításra.  
A nagy kihasználtságra tekintettel az Alapítvány megkérte a Közép-magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalától a férőhelyek 40 főre emelését. A 
Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2009. 
szeptember 16-án kelt jogerős B-6916/2009. számú határozatában 40 főre működési 
engedélyt adott. 
 
Az Alapítvány a megnövekedett igényekre tekintettel kéri, az ellátási szerződés módosítását, 
mely szerint az engedélyezett férőhelyek száma 40. Természetesen a férőhely emelkedésénél 
az önkormányzati támogatás összege is emelkedik. A 2009. évi költségvetésben 30 fő 
figyelembevételével lett tervezve az önkormányzati támogatás (1.650.000 Ft/év). Ez havonta 
137.500 Ft. 40 fő esetében 2009. november 1-től az önkormányzati támogatás összege: 
183.500 Ft/hó. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a Twist Olivér 
Alapítvány hajléktalan személyek nappali ellátására 2008. december 18. napján kötött ellátási 
szerződés 2009. november 1-től történő módosítását, mely szerint az engedélyezett férőhelyek 
száma 40 fő. A Bizottság továbbá javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az Alapítvány 
részére a hajléktalan személyek nappali ellátására folyósított önkormányzati támogatás emelt 
összegét (40 fő) biztosítsa a 2009. évi költségvetésben. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület jóváhagyja a 2008. december 18. napján hajléktalanok nappali ellátására 
a Twist Olivér Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítását, mely szerint az 
engedélyezett férőhelyek száma 40 fő. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben 
november 1-től biztosítja a hajléktalanok nappali ellátására folyósított önkormányzati 
támogatás és az emelt támogatási összeg különbözetét. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
Budapest, 2009. november 16. 

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


