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ELLÁTÁSI SZERZÓDÉS MÓDOSÍTÁSA. 
 

(tervezet) 
 
 
A Felek, a közöttük 2011. október 1. napjától hatályos Ellátási Szerződést az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
(1) A szerződés bevezető részének második bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
 
másrészről a Küldetés Egyesület 1072 Klauzál tér 5. képv: Rábaközi Emma elnök, anyja 
neve: Farkas Erzsébet, 2461 Tárnok, Fő utca 110/A. sz alatti lakos. Az Egyesület adószáma: 
19611500-1-42. Az intézmény ágazati azonosítója: S0302927S0250602 és 
S0302927S0264120 mint a jelen szerződésben foglalt szociális ellátást nyújtó intézmény 
fenntartója (A továbbiakban: Egyesület, együttesen Felek) között, az alulírott napon, helyen 
az alábbi feltételek szerint: 
 
(2) Az 1.2, pont, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az Egyesület az Szt. 65/F. § (1) bek. c.) pontjában foglalt, a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó, a harmadik életévüket betöltött, önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem 
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek nappali ellátást biztosító 
intézményeket működtet. 
 
(3)  Az 1.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
Az engedélyező szerv az Intézmények működési engedélyét több esetben módosította. 
 
(4) Az 1.5. pont első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az engedélyezett férőhelyek száma:4 csoportban összesen 31 fő. Az intézmények 
elsődlegesen a Budapest VII. kerületi  lakosok részére biztosítanak ellátást. 
                                           
(5)  A 2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy intézményeiben, az Önkormányzat írásban 
előterjesztett javaslata alapján 4 fő újpesti lakóhellyel rendelkező ellátott elhelyezésére 
biztosít lehetőséget. 
 
(6) A 3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az Egyesület a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy működése során betartja a 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott 
követelményeket. 
 
(7) A 4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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Az Egyesület és intézményei betartják a szociális ellátásra vonatkozó protokollokat és etikai  
normákat. 
 
(8) A 41.-4.7. pontok hatályukat vesztik. 
 
(9)  A 15.1. pont helyére az alábbi rendelkezés kerül. 
 
Az Önkormányzat a 2. pontban meghatározott ellátottak után havi 36.000 Ft, azaz 
Harminchatezer forint hozzájárulást fizet az Egyesületnek. 
 
(10)  
 
 A 18. pont helyére az alábbi rendelkezés lép: 
 
A jelen szerződés módosítása, annak jóváhagyásával válik hatályossá, oly módon, hogy a 
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hatályban maradnak. 
 
 
Készült: 6 példányban 
Kapják: Elosztó szerint. 
 
 
Záradék:A jelen ellátási szerződés módosítását a Budapest Főváros IV. ker. Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testülete……………………..számú határozatával jóváhagyta. 
 
A jelen ellátási szerződés módosítását a Küldetés Egyesület Elnöksége………...számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
 
           …………………………………..     ………………………………….. 
                         Önkormányzat                                       Egyesület 


