ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) (székhelye:
4024 Debrecen, Piac u. 20.; adószáma: 15735588-2-09) képviseletében Dr. Papp László
polgármester,
másrészről
a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség (székhelye: 4026 Debrecen, Piac u. 4-6.,
adószáma: 19876175-2-09) képviseletében Oláh István lelkipásztor és Ember Sándor
főgondnok,
a továbbiakban együtt: Felek
között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 120-122. §-a alapján.
A Felek megállapítják, hogy közöttük 2004. január 1. napjával Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozata alapján határozatlan idejű
ellátási szerződés jött létre, melyet a Közgyűlés a 61/2005. (III. 10.) Kh.-val, az 51/2006. (III. 16.)
Ö.h.-val, a 44/2007. (III. 29.) Ö.h.-val, az 58/2008. (III. 20.) Ö.h.-val, az 57/2009. (III. 31.) Ö.h.-val,
a 38/2010. (II. 18.) Ö.h.-val, a 69/2011. (III. 18.) önkormányzati határozattal, az 54/2012. (III. 29.)
határozattal, a 63/2013. (III. 28.) határozattal, az 57/2014. (III. 27.) határozattal, a 45/2015. (III. 26.)
határozattal, a 76/2016. (III. 31.) határozattal, az 55/2017. (III. 30.) határozattal, az 51/2018.
(III.29.) határozattal, az 52/2019. (III. 28.) határozattal, Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármestere a 657/2020. (III. 25.) PM határozattal, valamint a 266/2021. (III. 16.) PM
határozattal módosított. Ezen szerződést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének …/… (… …) határozatában foglaltaknak megfelelően a Felek az alábbiak szerint
módosítják:
a.) Az ellátási szerződés I. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 232/2003. (XII. 4.) Kh.
határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó fogyatékos
személyek nappali intézménye feladatainak ellátását – a saját fenntartású intézményeiben nyújtott
ellátás mellett – a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános
Iskolája, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája (székhely: 4031
Debrecen, Kishegyesi út 156.) útján is biztosítja.”
b.) Az ellátási szerződés I. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Az együttműködés során a felek abból indulnak ki, hogy a fogyatékos személyek nappali ellátása
olyan kötelező önkormányzati feladat, amelyet az Önkormányzat ellátási szerződés útján is
biztosít.”
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c.) Az ellátási szerződés II. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. A feladatot a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség a 4029 Debrecen, Pacsirta u.
51. szám alatti, valamint a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 156. szám alatti saját tulajdonú
ingatlanjaiban látja el.”
d.) Az ellátási szerződés III. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Debrecen városában fogyatékos személyek nappali intézményét működtet, az engedélyezett
férőhelyek száma 126 fő.”
A Felek az ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal
hatályban tartják.
A Felek az ellátási szerződés módosítását a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint
akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
A szerződés jelen módosítása 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A
szerződés 2 db eredeti példánya az Önkormányzatot és 1 db eredeti példánya pedig a DebrecenNagytemplomi Református Egyházközséget illeti meg.
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