Határozati javaslat 6. melléklete

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
ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság – a cég rövidített neve: ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
(a továbbiakban: Kft.) – (székhelye: 4030 Debrecen, Bégány u. 4., adószáma: 20644066-2-09)
képviseletében Szemerédy Zsolt ügyvezető,
a továbbiakban együtt: Felek
között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. és 8a. pontjai, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120. §-a,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97. §-a
alapján.
A Felek megállapítják, hogy közöttük 2002. január 1. napjával Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése 260/2001. (XII. 20.) Kh. határozata alapján határozatlan idejű ellátási
szerződés jött létre, melyet a Közgyűlés a 97/2002. (V. 16.) Kh.-val, a 76/2004. (IV. 1.) Kh.-val, 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, a 229/2008. (VIII. 28.) 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 259/2012. (XI.
29.) határozattal, a 63/2013. (III. 28.) határozattal, az 57/2014.(III. 27.) határozattal, valamint a 45/2015.
(III. 26.) határozattal módosított. Ezen szerződést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének …./2016. (III. 31.) határozatában foglaltaknak megfelelően a Felek az alábbiak szerint
módosítják:
Az ellátási szerződés III. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. Támogatja a Kft.-t az e szerződésben vállalt – szociális és gyermekjóléti intézményei útján nyújtott
szolgáltatások biztosítása érdekében, a támogatás mértéke 2016. évben 5.400.000,-Ft. A 2016. évi
támogatás folyósításának feltétele a Kft. által nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásoknak a
működést engedélyező hatóság általi bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba.”
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 Kft.-t illeti meg.
Debrecen, 2016. ….................
Dr. Papp László
polgármester

Szemerédy Zsolt
ügyvezető

