
a  ……/2014. (II.12.) határozat 1.  melléklete 

Ügyszám: ………………/2014.    

 

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 

15724540-2-03, képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester, a továbbiakban: KMJV 

Önkormányzata), másrészről 

 

Városföld Község Önkormányzata (6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. adószáma: 

15724571-2-03 képviseli: Veszelka Mihály polgármester, a továbbiakban: Városföld 

Önkormányzata)  

 

a 2013. június 17-én kötött, 2013. július 1. napján hatályba lépett, az étkeztetés, házi 

segítségnyújtás és családsegítés szociális alapszolgáltatások ellátására kötött megállapodást 

közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2.) Jelen szerződéssel KMJV Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pont szerinti szociális 

alapszolgáltatásokat a Városföld Önkormányzata közigazgatási területén élő, az Szt. 3. § (1)-(3) 

bekezdésének hatálya alá tartozó személyek, családok részére is biztosítja az ESZII 

közreműködésével, az alábbiak szerint: 

 

 az étkeztetést és házi segítségnyújtást az ESZII Kecskemét, Horváth Döme 1. szám alatti 

telephelyén, 

 a családsegítést az ESZII Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti telephelyén, illetve 

kihelyezett ügyfélfogadással a Városföld Önkormányzata tulajdonában levő, Városföld, 

Felszabadulás u. 6/a. szám alatti helyiségben. 

Városföld Önkormányzata a Városföld, Felszabadulás u. 6/a. szám alatti ingatlan használati 

jogát a megállapodás hatálya alatt a kihelyezett ügyfélfogadás időtartamára ingyenesen 

biztosítja KMJV Önkormányzata részére.” 

 

2.) A megállapodás 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„6.) Városföld Önkormányzata az ellátás működtetéséhez évente hozzájárul, amelynek összege a 

2013. és a 2014. évben 5.406.000 Ft. A 2013. évi összeget Városföld Önkormányzata két 

részletben, 2013. szeptember 15-ig, illetve 2013. december 15-ig átutalja KMJV Önkormányzata 

11732002-15337544 számú számlájára. A 2014. évtől az éves összeget Városföld 

Önkormányzata két részletben, május 15-ig, illetve november 15-ig utalja át KMJV 

Önkormányzata részére. 

 

A 2015. évtől kezdődően az éves hozzájárulás összege a Központi Statisztikai Hivatal által 

közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.” 

 

 

3.) Jelen módosítás 2014. március 1-jén lép hatályba. 

 



4.) A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 

 

5.) Felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kecskemét, 2014. február … 

 

 

 

     Dr. Zombor Gábor                                                                                 Veszelka Mihály 

KMJV Önkormányzata              Városföld Önkormányzata    



a  ……/2014. (II.12.) határozat 2.  melléklete 

Ügyszám: ………………/2014.    

 

 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 

15724540-2-03, képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester, a továbbiakban: KMJV 

Önkormányzata), másrészről 

 

Városföld Község Önkormányzata (6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. adószáma: 

15724571-2-03 képviseli: Veszelka Mihály polgármester, a továbbiakban: Városföld 

Önkormányzata)  

 

a 2013. június 18-án kötött, 2013. július 1. napján hatályba lépett, a gyermekjóléti szolgáltatás 

biztosítására kötött ellátási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) Az ellátási szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„2.) Jelen szerződéssel KMJV Önkormányzata vállalja, hogy a gyermekek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezése érdekében a Városföld Önkormányzata közigazgatási területén élő, a Gyvt. 4. § 

(1) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermekek részére gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. 

KMJV Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást az 1. pontban foglalt intézménye útján, a 

Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti telephelyen, illetve kihelyezett ügyfélfogadással a Városföld 

Önkormányzata tulajdonában levő, Városföld, Felszabadulás u. 6/a. szám alatti helyiségben 

biztosítja. 

 

Városföld Önkormányzata a Városföld, Felszabadulás u. 6/a. szám alatti ingatlan használati 

jogát a szerződés hatálya alatt a kihelyezett ügyfélfogadás időtartamára ingyenesen biztosítja 

KMJV Önkormányzata részére.” 

 

 

2.) Az ellátási szerződés 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„6.) Városföld Önkormányzata az ellátás működtetéséhez évente hozzájárul, amelynek összege a 

2013. és a 2014. évben 294.000 Ft. A 2013. évi összeget Városföld Önkormányzata, 2013. 

szeptember 15-ig átutalja KMJV Önkormányzata 11732002-15337544 számú számlájára. A 

2014. évtől az éves összeget Városföld Önkormányzata május 15-ig utalja át KMJV 

Önkormányzata részére. 

 

A 2015. évtől kezdődően az éves hozzájárulás összege a Központi Statisztikai Hivatal által 

közzétett átlagos fogyasztói árindex éves változásával megegyező mértékben változik.” 

 

3.) Jelen módosítás 2014. március 1-jén lép hatályba. 

 

4.) A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 



 

5.) Felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2014. február …. 

 

 

 

   Dr. Zombor Gábor              Veszelka Mihály 

KMJV Önkormányzata      Városföld Önkormányzata     

 

 


