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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: új ellátási szerződés kötése a Twist Olivér Alapítvánnyal 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény módosítása 
értelmében, ebben az évben az önkormányzatok kötelező feladata a hajléktalanok nappali 
ellátása.  
Az utcai szociális munka biztosítása már nem kötelező feladat. Az Alapítvány a tavalyi évben 
pályázott a Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal felé a szolgáltatás további biztosítása 
érdekében. Az NRSZH-val kötött szerződés értelmében 3 évig támogatják az ellátás 
biztosítását. 
2013. évtől az Ötv. módosítása következtében az átmeneti szállás kerületi ellátási 
kötelezettség lesz. 
 
Ennek értelmében az Alapítvány által nyújtott szociális szolgáltatások önkormányzat által 
igénybe vett kapacitása egy szerződésbe lett foglalva, így 2008. december 18. napján, 
valamint a 2011. május 13. napján kötött jelenleg hatályos két szerződés az új szerződés 
hatályba lépésével egy időben hatályát veszti. 
 
Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. sz. 
melléklet 11/h pontja értelmében a hajléktalanok nappali ellátásának normatív 
összege:206.100 Ft, hajléktalanok átmeneti intézményei normatív összege: 468.350 Ft. Az 
utcai szociális munka NRSZH általi támogatási összege: 6.720.000 Ft. 
 
Az új szerződés alapján az Alapítvány 2012. április 1-től negyedévenként 2.577.190 Ft-ról 
nyújthat be számlát (első esetben 2012. július hónapban). 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2012. március 22-ei ülésén megtárgyalta Újpest 
Önkormányzata és a Twist Olivér Alapítvány között 2012. április 1. napjától létrejövő ellátási 
szerződés tervezetet és azt jóváhagyólag terjeszti a Képviselő-testület elé. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület …./2012. (……) számú határozatával hozzájárul Újpest Önkormányzata 
és a Twist Olivér Alapítvány között 2012. április 1. napjától létrejött ellátási szerződés 
megkötéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés 
megkötéséhez. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
Budapest, 2012. március 23. 
 

Nagy István  
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
Az ellátási szerződés titkárságomon megtekinthető 


