
A Képviselő-testület 112/2018. (III. 22.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

Feladat-ellátási megállapodás 
 

 
Amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (székhely: 5800 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. törzsszám: 725228, adószám: 15725228-2-04, mint Megbízó 
(a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről a Humán Szolgáltató Központ (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 37., adószám: 
18906200-2-42, mint Feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) 
 
(Megbízó és Feladatellátó együtt a továbbiakban: Szerződő Felek) között alulírott napon és 
helyen, az alábbi tartalommal: 
 
Előzmény 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8a. pontja, valamint a 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
rendeletben rögzítettek alapján, a népkonyhai szolgáltatást Feladatellátó útján biztosítja. 
 
 

1. Szerződés tárgya 
 

1.1 Megbízó megbízza a Feladatellátót a népkonyhai szolgáltatás ellátásával, a Megbízó 
pedig a szolgáltatás ellátását vállalja 2018. április 1. napjától határozatlan időre. 

1.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Feladatellátó Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának közigazgatási területén látja el a népkonyhai szolgáltatás 
szervezését és működtetését. 
Megbízott a jelen pontban meghatározott település közigazgatási területén lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező szolgáltatást igénybe vevőket köteles ellátni. 

1.3 Megbízott az 1.2 pont szerinti közigazgatási területen a helyi önkormányzatok által 
önként vállalt feladatok biztosításáról gondoskodik. 

 
2. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 
 
2.1 Feladatellátó az előírt tárgyi és személyi feltételrendszernek való megfelelést köteles 

biztosítani, ennek érdekében szerződést köt népkonyhai szolgáltatási tevékenység 
ellátására. 

2.2 Feladatellátó a feladatellátás során köteles a vonatkozó jogszabályi (szakmai, 
munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírásokat, valamint a Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015 (II. 27.) sz. 
önkormányzati rendeletében foglaltakat betartani. 

2.3 Feladatellátó kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással, és a Megbízót a 
feladatellátással kapcsolatosan felmerült vitás kérdésekben felelősség nem terheli. 
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3. Felmondás 
 
3.1 A Szerződő Felek megállapodása alapján bármelyik Szerződő Fél jogosult jelen feladat-

ellátási szerződést felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondást írásban 
indokolással alátámasztva kell a másik szerződő félnek igazolható módon eljuttatni. 

3.2 Bármelyik fél jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal 
megszüntetni súlyos szerződésszegés esetén. 

3.3 Megbízó részéről: 
a) amennyiben Feladatellátó a feladatait nem a jelen szerződésben, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott módon és feltételekkel, vagy jelen szerződés 
rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütköző módon látja el, 

b) felelősségbiztosítását nem tartja fenn, 
c) amennyiben Feladatellátó a feladatait nem a jelen szerződésben, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott módon és feltételekkel, jelen szerződés 
rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütköző módon látja el. 

3.4 A Szerződő Felek a szerződés megszűnésekor - de legkésőbb 30 napon belül - 
kötelesek egymással elszámolni. 

 
4. Egyéb rendelkezések 
 
4.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a 

Polgártörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
4.2 A Szerződő Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 

békés, tárgyalásos úton kívánják rendezni. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 
a jelen szerződésből eredő valamennyi peres ügyben alávetik magukat pertárgyértéktől 
függően a Battonyai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék illetékességének. 

4.3 A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 
 
Mezőkovácsháza, 2018. …………... 
 
 
 
 
………………………………..   …………………………………… 

Megbízó            Feladatellátó 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata               Humán Szolgáltató Központ                                 
                                                                                             
 
 
 
 
Törvényességi ellenjegyző:     
 
…………………………………… 
 
 
    
 


