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A Képviselő-testület 301/2018. (X. 18.) sz. kt. határozatának melléklete  

 
ELLÁTÁSI  SZERZŐDÉS  

 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 
176., törzsszám: 725228, adószám: 15725228-2-04, képviseli: Varga Gusztáv 
polgármester) mint érdekelt önkormányzat – továbbiakban: Önkormányzat; 
 
 
másrészről  
 
a Humán Szolgáltató Központ (Székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 37. Adószáma: 
18906200-2-42 Képviseli: dr. Vándor György ügyvezető jegyző) mint egyházi fenntartó 
– a továbbiakban: Szolgáltató – 
 
Az Önkormányzat és a Szolgáltató – a továbbiakban: Szerződő felek – között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató fenntartásában működő szociális 

szolgáltató szociális étkeztetés népkonyhai szolgáltatást biztosít. A szolgáltatás 
bejegyzésének másolata jelen szerződés mellékletét képezi. 

 
2.) A szociális ellátás formája az 1993. évi III. tv. törvény 62. §-ában foglaltak szerinti 

szociális étkeztetés népkonyhai formája. Az ellátásban részesítendők köre a 
szakmai szabályok körébe tartozó személyek, számuk nincs korlátozva. 

 
3.) Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti 

ellátási területén látja el. Szerződő felek egyező akaratával a jelen szerződés alapján 
a Szolgáltató szociális étkeztetés népkonyhai formáját biztosítja az Önkormányzat 
közigazgatási területén.  
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés 2./ pontja szerint biztosítandó szociális 
szolgáltatásra létrehozott ellátási szerződésnél nem történik az 1993. évi III. törvény 
127/A. §-a szerinti jogutódlás, így nem irányadók az ott meghatározott 
rendelkezések sem. 

 
4.) Szolgáltató, mint nem állami fenntartó nyilatkozik, hogy jelen szerződésben 

meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai 
követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartása, illetve a szolgáltatóval, 
intézménnyel történő betartatására köteles. 

 
5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 

költségek viselése a Szolgáltatót terheli. Jelen ellátási szerződés alapján végzett 
feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenértéket nem határoznak 
meg Szerződő felek, mivel a feladat ellátásához kapcsolódó normatív támogatást a 
Szolgáltató igényli és annak felhasználásával ő számol el. 
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6.) Szolgáltató az 1993. évi III. tv. és a térítési díjakra irányadó jogszabályok 
rendelkezései alapján a szolgáltatás igénybevételére intézményi térítési díjat nem 
állapít meg. 

 
7.) A Szolgáltató kijelenti, hogy tisztában van a megállapodásban meghatározott 

szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokkal és szakmai 
követelményekkel, a nyilvántartási kötelezettségekkel és az ezekkel kapcsolatos 
vonatkozó szabályokat betartja, az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, a 
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre bocsájtja. 

 
8.) A megállapodást a felek rendes felmondással 6 havi, azaz hat havi felmondással 

szüntethetik meg. A felmondást a feleknek írásban kell egymással közölni. 
 
9.) A megállapodás megszegése esetén felek a jelen megállapodást azonnali hatállyal 

írásban közölve, ajánlott levélben felmondhatják, a szerződést megszegő fél a 
szerződésszegésből származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek 
megtéríteni.  
A megállapodás megszegésének minősül különösképpen a 2. pontban 
meghatározott ellátások azonnali és indokolatlan megszüntetése, továbbá a 7. 
pontban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség megszegése.  
Szerződésszegés esetén Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos biztosítására 
további 30 napig, kivéve, ha ettől felek eltekintenek. 

 
10.) A Szolgáltató az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási, 

értesítési kötelezettségeit teljesíti. 
 
11.) Az ellátottak panaszaikat a Szolgáltató vezetőjénél írásban érvényesíthetik. A 

panaszok beérkezését követő 15, azaz tizenöt napon belül a vezetőnek ki kell 
vizsgálnia a panaszokat és intézkednie kell az esetleges hiányok megszüntetéséről.  

 
A Szolgáltatónál az ellátott jogi képviselő neve, címe, elérhetősége jól látható 
helyen van függesztve. 

 
12.) A Szolgáltató az önkormányzat részére évente egyszer, első ízben 2018. december 

hó 31-ig, ezt követően a tárgyévet követő március hó 31-ig írásbeli, - szükség 
szerint szóbeli – tájékoztatást ad. 

 
13.) A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Ellátási Szerződés 2018. november 01. 

napjától határozatlan időre jön létre. 
 
14.) A felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat először békés úton, tárgyalással 

kívánják rendezni, az esetleges jogvitákat az illetékességgel rendelkező bíróság 
előtti eljárásban kívánják rendezni. 

 
15.) Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete az ellátási 

szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem 
ruházhatja át. 
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16.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 301/2018. (X. 18.) sz. kt. határozatával 
döntött arról, hogy a Szolgáltatóval ellátási szerződést köt 1993. évi törvény 62.§-
ban meghatározott szociális étkeztetés népkonyhai formája feladatok ellátására.  
Megállapodó felek kijelentik, hogy ezen megállapodás tartalmát megértették és azt, 
mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után képviselőjük 
útján, személyesen és saját kezűleg jóváhagyólag aláírták és egy-egy megállapodási 
példányt átvettek. 

 
 

Kelt: Mezőkovácsháza, 2018.………………….. 
 
 
 
  

Varga Gusztáv polgármester Dr. Vándor György ügyvezető jegyző 
Önkormányzat képviseletében Szolgáltató képviseletében 

 

 


