
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése  

274/2014. (XI.13.) határozatának  melléklete 

 

Ügyszám: __________/2014.    

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecskemét, 

Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Budapest, Szarvas Gábor u. 58-

60., bírósági nyilvántartásba vételi száma: 20.910/1989/1., adószáma: 19025702143, 

képviseli: Lengyel Gyula régióvezető és Rigóné Kiss Éva régiótitkár, a továbbiakban: 

Szeretetszolgálat) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. Felek rögzítik, hogy 2003. december 22-én a népkonyhai étkeztetés Kecskeméten történő 

biztosítására szociális ellátási szerződést kötöttek, amelyet 2008. július 11-én módosítottak. 

 

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban írt szerződés 6. pontját közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják: 

 

„6. A Szeretetszolgálat által végzett szociális szolgáltatást az Önkormányzat évente 

finanszírozza. A finanszírozás összege 2015-től évi 13.000.000 Ft, azaz tizenhárommillió 

forint, amely évente a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által közzétett átlagos fogyasztói 

árindex éves változásával megegyező mértékben változik. Az Önkormányzat az éves 

finanszírozási összeget minden év március 31-ig egy összegben átutalja a Szeretetszolgálat 

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-20201416 számú számlájára. 

 

A népkonyhai feladatok ellátásához a központi költségvetésben biztosított állami támogatást a 

Szeretetszolgálat jogosult és köteles a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

igényelni.” 

 

3. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban írt szerződés 9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják: 

 

„9. A Szeretetszolgálat vállalja, hogy a feladat ellátásáról minden év május 31-ig részletes 

értékelést készít, amelyet a szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság 

megtárgyal. Amennyiben a bizottságnak az ellátással kapcsolatban javaslata van, a 

Szeretetszolgálat az ellátás biztosításakor köteles azt figyelembe venni.” 

 

4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban írt szerződés 17. pontját közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítják: 

 

„17. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik - hatáskörtől 

függően - a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét.” 

 



 

5. Jelen szerződés-módosítás 2015. január 1. napján lép hatályba. 

  

 

6.  A hatályos szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

hatályosak. 

 

7. Jelen szerződés-módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2014. december…..  

 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia                                                                                Lengyel Gyula 

    polgármester              régióvezető 

 

 

           

           Rigóné Kiss Éva 

                régiótitkár     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


