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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február 24-én megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

22/2022.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra 

vonatkozó - ellátási szerződés módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Református 

Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződés 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata által a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi 

segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződést e határozat 1. számú melléklete 

szerint kívánja módosítani. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

K. m. f. 

 

 

     Szeli Zoltán s.k.      Dr. Lajter Zoltán s.k. 

       polgármester       jegyző 

 

 

A kivonat másolat hiteléül:  

Tiszacsege, 2022. február 24. 

 

 

    Bényei Dóra 

 jegyzőkönyvvezető 

 



1. számú melléklet a 22/2022. (II. 24.) KT. számú határozathoz 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

mely létrejött egyrészről a  

 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

Adószám: 15728616-2-09 

Képviselő: Szeli Zoltán polgármester 

mint Átadó (a továbbiakban: Átadó),  

 

másrészről az  

 

Tiszacsegei Református Egyházközség 

Székhely: 4066 Tiszacsege, Fő u. 36. 

Adószám: 19851756-1-09 

Képviselő: Dénes Ágota református lelkész 

mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő),  

 

a továbbiakban együtt, mint: Felek között alulírott helyen a következő feltételek szerint: 

 

 

A Felek rögzítik, hogy Átadó és Átvevő 2021. év május 31. napján ellátási szerződést kötöttek 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

120-121. §-ában meghatározottak szerint, az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi 

segítségnyújtás szolgáltatás ellátása tárgyában (a továbbiakban: Ellátási szerződés). A 

szerződés megkötését követően, a házi segítségnyújtás, mint szociális szolgáltatás átadásának 

időpontjában változás következett be, amely miatt az Ellátási szerződés 1.3. pontjának 

módosítása vált szükségessé. 

 

 

1. Felek az Ellátási szerződés 1.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„Jelen ellátási szerződéssel Átadó jogutódlással átadja Átvevőnek az 1.1. pontban megjelölt 

szociális szolgáltatás nyújtásának jogát 2022. év július hónap 1. napjától határozatlan 

időtartamra.” 

 

2. Felek rögzítik, hogy az Ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

továbbra is érvényesek és hatályosak maradnak. 

 

3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az Ellátási szerződés 1. sz. módosítását elolvasták, 

közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, 



8 eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, melyek közül … példány az Átadót, … példány 

pedig az Átvevőt illeti meg. 

 

 

Tiszacsege, 2022. év ……………….. hó …... nap 

 

 

 

 

……………………………………………..   ………………………………………… 

Tiszacsege Város Önkormányzata  Tiszacsegei Református Egyházközség 

        Átadó képviseletében     Átvevő képviseletében 

     Szeli Zoltán polgármester         Dénes Ágota református lelkész 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

Az ellátási szerződés módosítását Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

…./2022. (..….) KT. számú határozatával elfogadta. 

 

Az ellátási szerződés módosítását a Presbitérium az …./2022. számú határozatával elfogadta. 

 




