ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
amely létrejött
egyrészről:
Szigetszentmiklós Önkormányzata
cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
adószám: 15730916-2-13
statisztikai számjel: 15730916-8411-321-13
törzskönyvi azonosító szám: 730918
képviselő neve: Szabó József polgármester
bankszámlaszám: 11742252-15393276
továbbiakban mint, Önkormányzat
másrészről:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
adószám: 15735722-2-43
statisztikai számjel: 15735722-8411-321-01
törzskönyvi azonosító szám: 735726
bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006
képviselő neve: Dr. Bácskai János polgármester
továbbiakban mint Szolgáltatást nyújtó
együttesen, a Felek között az alulírott napon az alábbiak szerint:
Felek, a 2009. április 01. napján Felek által aláírt, a gyermekjóléti alapellátás keretében fogyatékos
gyermek bölcsődei ellátása tárgyban létrejött szerződést (továbbiakban a Szerződés) 2012. április 01.
napi hatállyal közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 174. §
(4) bekezdésére, az Önkormányzat és a Szolgáltatást nyújtó adatai az alábbiak szerint módosulnak:
1.a. Az Önkormányzat azonosító adatai az alábbiakra változnak:
adószám: 15730916-2-13
statisztikai számjel: 15730916-8411-321-13
törzskönyvi azonosító szám: 730918
bankszámlaszám: 11742252-15393276
1.b. A szolgáltatást nyújtó Önkormányzat azonosító adatai az alábbiakra változnak:
adószám: 15735722-2-43
statisztikai számjel: 15735722-8411-321-01
törzskönyvi azonosító szám: 735726
bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006
2. A szerződés 2. pontjának 2.5. alpontja az alábbiak szerint módosul:
2.5. A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény,
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet,
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól, működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet szabályaira,
továbbá a gyermekvédelmi és a szociális szakma követelményeire.
3. A szerződés 3.1. pontjának első alpontjában a „Központi Adatfeldolgozó-, Nyilvántartó és
Választási Hivatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala” szövegrész lép.
4. A szerződés 4. pontja 4.2. alpontjában a „hatósági osztályvezető” szövegrész helyébe „népjóléti
osztályvezető” szöveg lép.
5. A szerződés 5.3. pontjában a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata” szöveg lép.
6. A szerződés 4. pontjának 4.4 és 4.5. alpontjaiban a „Szociális Iroda” szövegrész helyébe a
„Népjóléti Osztály” szöveg lép.
7. A szerződés 7. pontjának 7.1., 7.2. és 7.3. alpontjaiban a „Szociális és Családvédelmi Bizottság”
szövegrész helyébe a „Népjóléti Bizottság” szöveg lép.
8. A Szerződés jelen módosítással nem érintett tartalmi elemei változatlan tartalommal érvényesek.
9. Jelen szerződés módosítással nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződés 6, egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2012. …..
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