A határozati javaslat 1. melléklete
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL
Amely létrejött, egyrészről
Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Képviseli: Dr. Papp László polgármester
Adószáma: 15735588-2-09
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Név: Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Székhelye: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 11.
Képviseli: Berényi András egyesületi elnök
Adószáma: 19123288-1-09
(a továbbiakban: Egyesület)
- együttes említésük esetén a Felek - között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1.) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 232/2003. (XII. 4.) Kh.
határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó családsegítés és a
közösségi pszichiátriai feladatok ellátására a Forrás Lelki Segítők Egyesületével ellátási szerződést
kötött 2004. január 5. napján. A Felek az ellátási szerződést többször is módosították, aminek
következtében az Egyesület az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó családsegítést,
gyermekjóléti szolgáltatást, szenvedélybetegek nappali ellátását, pszichiátriai betegek nappali ellátását,
valamint az Önkormányzat önként vállalt feladatai körébe tartozó szociális szolgáltatások közül a
pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátását, a szenvedélybetegek rehabilitációs intézményben történő ellátását, valamint
szenvedélybetegek részére támogatott lakhatást Debrecen város meghatározott területein történő
biztosítását látta el.
2.) A Felek az 1.) pontban hivatkozott szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
döntöttek 2022. június 30. napjával.
3.) A Felek kijelentik, hogy az ellátási szerződés megszüntetését követően egyik fél sem támaszt
követelést a másik féllel szemben semmilyen jogcímen.
A jelen ellátási szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 1993. évi III. törvény, valamint az 1997. évi XXXI.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést megszüntető okirat a Felek akaratkijelentéseit helyesen tartalmazza, azt elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látják el.
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