
melléklet a 199/2017. (IX.21.) határozathoz  
 

 

 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött 

egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 6000 Kecskemét, 

Kossuth tér 1., KSH. szám: 15724540-8411-321-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről a Római Katolikus Főplébánia (székhelye: 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1., 

bírósági nyilvántartásba vételi száma: Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye 00001/2012-006., 

adószáma: 19973258-1-03, képviseli: Dr. Finta József plébános, a továbbiakban: 

Szolgáltató), 

 

mint felek (továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 

 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2014. december 30-án a 26.303-9/2014. számon ellátási 

szerződés jött létre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Főplébániai Karitász 

Alapítvány között pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátására, valamint 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására. Felek rögzítik továbbá, hogy fenntartóváltás 

miatt a Főplébániai Karitász Alapítvány a 2017. március 3-án kelt, 2243-10/2017. számú, 

egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződés aláírásával az őt megillető jogok és 

kötelezettségek összességét a Római Katolikus Főplébániára ruházta át. 

 

 

2.  Szerződő Felek közös akarattal az ellátási szerződés 2.1. pontját az alábbiakra módosítják 

(a változások félkövér betűtípussal jelölve): 

 

 

„2.1. A Szolgáltató vállalja a kecskeméti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az 

alacsonyküszöbű ellátás esetében a Kecskeméten tartózkodó, pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegségben szenvedő, az ellátást önkéntesen igénybe venni szándékozó személyek 

intézményi ellátását az alábbi szolgáltatások vonatkozásában: 

 

-  pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás legalább 15 

férőhelyen és szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás legalább 

15 férőhelyen, 

-  pszichiátriai betegek közösségi ellátása szociális alapszolgáltatás, 

-  szenvedélybetegek közösségi ellátása szociális alapszolgáltatás, 

-  szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása.” 

 

 

3.  Szerződő Felek közös akarattal az ellátási szerződés 3.1. pontját az alábbiakra módosítják 

(a változás félkövér betűtípussal jelölve): 

 



„3.1. Jelen szerződés 2015. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.” 

 

 

4. Jelen módosítás 2017. október 1-jén lép hatályba. 

5. Az ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

hatályosak. 

 

 

6. Felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

 

……………………………..………………….. ………………………………………. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Római Katolikus Főplébánia 

 Szemereyné Pataki Klaudia Dr. Finta József 

 polgármester plébános 

 

 


