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Melléklet 
 
Szám: 4/      ./2018. 
Ügyintéző:  

 
 ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítása 
 

Amely létrejött egyrészről Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1., 
képviseli: Ruzsics Ferenc polgármester), mint a szolgáltatás Megbízója (a továbbiakban: 
Megbízó)  
 
másrészről a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány (székhelye: 8360 Keszthely, Bakacs u. 
10., nyilvántartási száma: 306/1993. Zala Megyei Bíróság, adószáma: 18951248-1-20, ágazati 
azonosítója: S0105508 képviseli: Előházi Róbert kuratóriumi elnök), mint a szolgáltatás 
nyújtója (a továbbiakban: Szolgáltató) 
 
 (a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között, az alulírott napon és helyen, a következő 
feltételek szerint: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2016. június 21. napjától határozatlan időre  
4/349-19/2016. számon ellátási szerződés jött létre népkonyha és nappali melegedő 
szociális ellátás biztosítására, melyet Felek a jogszabályváltozásokra tekintettel az 
alábbiak szerint módosítanak.  
 

2. Szerződő felek a szerződés 2.5.) pontját az alábbiak szerint módosítják:  
 
„2.5. Felek rögzítik, hogy a feladatellátás során Szolgáltató együttműködik a 
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőjével, a Keszthelyi Család- és 
Gyermekjóléti Központtal, az Egyesített Szociális Intézménnyel, a Magyar 
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja 
Diszpécserszolgálatával, a Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központjával, a 
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásával (Tapolca, Nagykanizsa).” 
 
 

3. Szerződő felek a szerződés 6.) pontját az alábbiak szerint módosítják:  
„6. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás teljesítése, működtetése 
során keletkezett hatósági és személyes adatokat rögzítő iratokat, adatállományokat, 
a rá irányadó: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a személyes gondoskodás nyújtására 
vonatkozó külön ágazati törvényben (Szt.), és szakmai jogszabályokban 
meghatározott anyagi és eljárásjogi rendelkezések keretei között, az ügyvitelre 
irányadó feltételek szerint gondosan kezeli, az eljárások során keletkező – 
beazonosítható vagy beazonosíthatatlan – adatot kizárólag törvényi felhatalmazás 
alapján, erre hatáskörrel rendelkező Központi Statisztikai Hivatal, továbbá az 
illetékes szakmai felügyeleti szervnek bocsátja rendelkezésére.  
A Szolgáltató a 2.2. pontban meghatározott ellátáshoz kapcsolódó szakmai 
követelményeket, valamint nyilvántartási, tájékoztatási és adatszolgáltatási 
kötelezettségeket – az Szt-ben, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, valamint a 
415/2015. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint –, maradéktalanul ismeri és 
betartja.” 
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4. Szerződő felek a szerződés 8.1. c.) pontját az alábbiak szerint módosítják:  
„8.1. Szolgáltatások biztosítása:   
….. 

c.) A Nappali melegedő a hét minden napján legalább 8 óra és 18 óra között 
lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére  

 a közösségi együttlétre,  

 a pihenésre,  

 a személyi tisztálkodásra,  

 a személyes ruházat tisztítására,  

 étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására, 

 tanácsaadásra, segítő beszélgetésre, szociális ügyintézésre, 

 egészségügyi ellátás megszervezésére.” 
 

5.    Szerződő felek megállapodnak, hogy az ellátási szerződés jelen módosítással nem 
érintett rendelkezései változatlan formában továbbra is hatályban maradnak. 

 
Felek a jelen megállapodás módosítását elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
Keszthely, 2018. december …. 
 
Önkormányzat részéről:   Szolgáltató részéről 
 

Ruzsics Ferenc 
Polgármester 

Keszthely Város Önkormányzata 
mint Megbízó 

Előházi Róbert  
kuratórium elnöke 

Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 
mint Szolgáltató 

 
 
 
Jogi ellenjegyző:    Pénzügyi ellenjegyző: 
Keszthely, 2018. december    Keszthely, 2018. december  
 
 
 
Dr. Horváth Teréz     Tóth Eszter  
jegyző      közgazdasági osztályvezető 
 
 
 
 
  


