
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
1.  számú módosítása 

1.  számú melléklet 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
törzsszáma:  735715 
adószám:  15735715-2-42 
bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
számlavezető: K&H  Bank  Zrt. 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester, mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről az 
Emberbarát Alapítvány 
székhelye:  1105 Budapest,  Cserkesz  u. 7-9. 
képviseli: Laczkovszki Csaba elnök 
adószáma:  19719610-2-42 
statisztikai számjel:  19719610 9499 569 01 
bankszámlaszáma:  10300002-20110826-00003285 
számlavezető: MKB  Bank  Zrt, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
- a továbbiakban együtt Szerződő Felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 
szerint: 

a Szerződő Felek a  2019.  január  11.  napján megkötött, a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel 
vagy annak hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező  5  fő szenvedélybeteg részére 
bentlakásos férőhely biztosítása tárgyában létrejött szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: 
szolgáltatási szerződés) —  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

 

testületének /2019.  (IV.30.) számú határozata szerint közös megegyezéssel az alábbiak 
szerint módosítják  

1. A  szolgáltatási szerződés  1., 5., 6. es 9.  pontjának helyébe az alábbi rendelkezés 

„  1./A  Megbízott vállalja, hogy a Megbízó számára a VIII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy 
annak hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosok részére bentlakásos 
férőhelyet biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  72. 
§  (2)  bekezdés  b)  pontja szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 
nyújtó tartós bentlakásos intézményrendszerében." 

„ 5./ A  Megbízó vállalja, hogy a Megbízottnak a  2./  pontban foglalt bentlakásos szociális ellátás 
biztosításáért  10.000.000,- Ft,  azaz tízmillió forint fenntartási összeget biztosít." 

.,  6./ A  Megbízott részére az  5./  pontban meghatározott fenntartási összeget jelen Szolgáltatási 
Szerződés alapján a Megbízó  2019.  május  31.  napjáig a Megbízott által megküldött számla 
ellenében a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály ügyosztályvezetőjének 
teljesítés igazolását követően a Megbízott MKB  Bank  Zrt.-nél vezetett  10300002-20110826-
00003285  számú bankszámlájára utalja át." 

„ 9./A  szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja  60  napos felmondási idővel. Megbízott a fel-
mondási idő lejártáig köteles jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit biztosítani.  A  szerződés 
2019.  december  31.  napja előtti megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján Megbízott 
köteles Megbízó részére visszafizetni az ellátással nem érintett hónapokra megfizetett fenntartási 
összeget. 
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2. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási szerződés, 
illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Jelen szerződésmódosítás  5  egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, 
melyet a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2019.  május 

Budapest  Főváros VIII. kerület Emberbarát Alapítvány 
Józsefvárosi Önkormányzat mint Megbízott 

mint Megbízó képviseletében 
képviseletében 

dr. Sára Botond Laczkovszki Csaba 
polgármester képviselő 

Fedezet:  címen  Budapest, 2019. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében  es  megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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