
Szám: 2-6/2011. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 23-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 88/2011. (IX. 23.) közgyűlési 
határozata a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött 
ellátási szerződés módosításáról: 
 
A Közgyűlés a melléklet szerinti szerződésmódosítást 
jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét annak aláírására. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 
 



 
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13., törzsszáma: 414005, képviseli dr. Puskás Imre, a 
Közgyűlés elnöke), továbbiakban Önkormányzat, 
másrészről a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány (székhelye: 7626 Pécs, Király u. 
58. I./9., képviseli Sándor Zoltán, kuratóriumi elnök), továbbiakban Szolgáltatást 
végző Alapítvány között 
 
az alulírott helyen és napon a közöttük 2011. május 1-jétől hatályos, személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalása 
tárgyában létrejött ellátási szerződés (továbbiakban Szerződés) módosítására az 
alábbi feltételekkel: 
 
1. A Szerződés 12. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 

12.  (A Szolgáltatást végző alapítvány a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a Tolna 
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság felé jelenti a tényleges gondozási napok 
számát. Az Igazgatóság a bejelentett gondozási napok számáról az 
Önkormányzatot a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja.) „Amennyiben az Önkormányzat kettőnél több férőhelyet 
vesz igénybe, a plusz férőhelyek után gyermekenként napi 2200,- Ft-ot 
(kétezer-kétszáz forintot) a tárgyhót követő hónap 05. napjáig átutal az 
Alapítvány számlájára.” 

 
2. A Szerződés 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

20.  „Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 11. és 12. pontban 
meghatározott térítési díjat minden év január 01-től a KSH által közölt 
előző évi infláció mértékével megemeli, melynek módja az infláció 
közzétételekor a következő, már megnövelt összeggel együtt küldi a 
január 1-ig visszamenő emelés összegét.”     

 
3. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
A szerződő felek a szerződésmódosítást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
– az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták, és annak rendelkezéseit 
magukra nézve kötelezőnek tekintik. 
 
Szekszárd, 2011. szeptember……. 
 
 
…………………………………          ………………………………….. 

  Dr. Puskás Imre      Sándor Zoltán  
   a Tolna Megyei Közgyűlés       a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 

elnöke          Kuratóriumának elnöke 
Ellenjegyezi: 
 
 
………………………………… 
    Dr. Bartos Georgina 
        megyei főjegyző 
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