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319/2022. (XI. 24.) 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

319/2022. (XI. 24.) határozata 

 

a Menhely Alapítvánnyal- utcai szociális munka és hajléktalan személyek részére 

nappali ellátás személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások tárgyában - 

megkötött ellátási szerződés módosításáról és a Menhely Alapítvány 2022. évi egyedi 

támogatásáról  

 

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás, azon belül utcai szociális 

munka és hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő) biztosítása 

tárgyában, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 298/2020. (VII. 

16.) számú határozata alapján a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, 

Vajdahunyad utca 3., adószám: 19013213-1-42, képviselő: Győri Péter 

elnök  határozatlan időre kötött ellátási szerződést módosítja az előterjesztés 2. 

számú  melléklete szerinti tartalommal és biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi 

fedezetet 2023. évre 12 337 000.- Ft összegben;  

2.) támogatási szerződést köt a Menhely Alapítvánnyal (székhely: 1082 Budapest, 

Vajdahunyad utca 3.; adószám: 19013213-1-42; képviseli: Győri Péter elnök) 

3.000.000 Ft összegben Budapest VIII. kerület területén történő, 2022. évben többlet 

feladattal járó, megerősített utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása 

céljából; 

3.) a határozati javaslat 2. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 3.000.000 

Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 

9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítja. Felhatalmazza a 

polgármestert az átcsoportosítás végrehajtására és felkéri az átcsoportosítás a 2022. évi 

költségvetéséről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő 

módosításában történő átvezetésére;  

4.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontjában meghatározott 

előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében. 

 

5.) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

szerződésmódosítás és az 5. számú melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására. 

  

Felelős:  polgármester 

Határidő:  a határozat 1-2.) pontjai tekintetében: 2022. november 24., a határozat 3. pontja 

tekintetében: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önk. rendelet 

soron következő módosítása; a határozat 4.) pontja tekintetében: az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása, a határozat 5.) pontja 

tekintetében 2022. november 30. 

 


