Határozati javaslat 6. melléklete

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Mely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) /4024 Debrecen,
Piac u. 20./ képviseletében Dr. Papp László polgármester,
másrészről
a Forrás Lelki Segítők Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) /székhelye: 4028 Debrecen, Ember
Pál u. 19., adószáma: 19123288-1-09/ képviseletében Berényi András egyesületi elnök (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 szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2004. január 1. napjával Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése 232/2003. (XII. 4.) Kh. határozata alapján határozatlan idejű
szerződés jött létre, melyet a Közgyűlés a 61/2005. (III. 10.) Kh., az 51/2006. (III. 16.) Ö.h., a
44/2007. (III. 29.) Ö.h., a 178/2007. (VII. 5.) Ö.h., az 58/2008. (III. 20.) Ö.h., az 57/2009. (III. 31.)
Ö.h., a 38/2010. (II. 18.) Ö.h., a 69/2011. (III. 18.) önkormányzati határozattal, az 54/2012. (III.
29.), a 63/2013. (III. 28.), valamint az 57/2014. (III. 27.), valamint a 45/2015. (III. 26.)
határozatával módosított. Ezen szerződést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének /2015. (XI. 19.) határozatában foglaltaknak megfelelően a Felek 2016. január 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
a.) Az ellátási szerződés I/1. és I/2. pontja helyébe az alábbi I/1. és I/2. pont lép:
„1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 232/2003. (XII. 4.) Kh.
határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat kötelező feladatai körébe tartozó családsegítést,
gyermekjóléti szolgáltatást, szenvedélybetegek nappali ellátását, szenvedélybetegek rehabilitációs
intézményben történő 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, valamint
szenvedélybetegek részére támogatott lakhatást Debrecen város e szerződés III/1. pontjában
meghatározott területein a továbbiakban az Egyesület útján biztosítja.
2. Az együttműködés során a felek abból indulnak ki, hogy a családsegítés, a gyermekjóléti
szolgáltatás, a szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek
rehabilitációs intézményben történő ellátása olyan kötelező, valamint a pszichiátriai-, illetve
szenvedélybetegek közösségi ellátása, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása és a
támogatott lakhatás olyan önként vállalt önkormányzati feladat, amelyeket az Önkormányzat
ellátási szerződés útján biztosít.”
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b.) Az ellátási szerződés II/1. pontja helyébe az alábbi II/1. pont lép:
„1. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak, a pszichiátriai-, illetve a
szenvedélybetegek közösségi ellátásának, a szenvedélybetegek, illetve a pszichiátriai betegek
nappali ellátásának, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának, a szenvedélybetegek
rehabilitációs intézményben történő ellátásának, valamint a támogatott lakhatás biztosításával
megbízza az Egyesületet, mint fenntartót.”
c.) Az ellátási szerződés III/1. pontja helyébe az alábbi III/1. pont lép:
„1. Ellátja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Tócóskert, Tócóvölgy,
Postakert, Széchenyikert és Vargakert ellátási területeken, továbbá Debrecen város közigazgatási
területére kiterjedően közösségi ellátást nyújt pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére,
alacsonyküszöbű ellátást nyújt szenvedélybetegek részére, szenvedélybetegek nappali ellátását
biztosítja 30 fő férőhellyel, valamint pszichiátriai betegek nappali ellátását végzi 30 férőhellyel.
Az Egyesület szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét működteti 10 fő engedélyezett
férőhellyel. Az intézmény ellátási területe Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-NagykunSzolnok megye.
Szenvedélybetegek részére támogatott lakhatást biztosít 6 férőhelyen, legfeljebb 6 fő számára.
Az intézmény ellátási területe: Észak-alföldi régió (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).”
A Felek a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban
tartják.
A Felek a szerződés módosítását a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal
egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Debrecen, 2015. ….............

Dr. Papp László
polgármester

Berényi András
egyesületi elnök
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