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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Palliatív Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szolgáltató), (székhelye: 5600 
Békéscsaba, Bartók Béla u 7. 2/2.) azzal a megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy 
a szociális étkezésen belül népkonyha szolgáltatást szeretnének nyújtani Komló városában az 
arra rászorulók részére.  
 
Levelükben – mely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotja - tájékoztatják 
Önkormányzatunkat, hogy célként tűzték ki a szociális segítést a hozzájuk forduló rászoruló 
személyek körében. Azoknak az embereknek szeretnének mindennap egy tál meleg ételt 
biztosítani, akik nem képesek az anyagi helyzetüknél fogva, vagy szociális helyzetükből 
adódóan térítési díjat fizetni. Ennek biztosítása érdekében a Szolgáltató ellátási szerződést 
kíván kötni Komló Város Önkormányzatával. 
A Palliatív Humán Szolgáltató Központ a Magyar Pünkösdi Egyház intézményeként 
működik.  
 
A népkonyha jogi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Sztv.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.  
 
A Sztv. 62. §-a értelmében valamennyi Önkormányzat kötelező feladata az étkeztetés, mint 
alapszolgáltatás biztosítása. A Rendelet szerint az étkeztetésnek két altípusa létezik, a 
szociális étkeztetés és a népkonyha. 
 
A Rendelet az alábbiakat rögzíti a népkonyhára vonatkozóan:  
„23. § (1) A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri 
egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más 
étkeztetési formát nem vesznek igénybe. 
(2) Népkonyhát elsősorban olyan településen (településrészen) indokolt létrehozni, ahol a 
rászorulók életformája miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt van igény. 
(3) *  A népkonyhán kiszolgált egy adag ételnek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. mellékletében a 19-69 
éves korcsoport esetén napi egyszeri étkezésre előírt energiaszükséglet legalább 120%-át kell 
biztosítania.” 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Komló városában nem működik szociális 
étkeztetésen belül népkonyhai ellátását biztosító intézmény.  
A Szolgáltató megkeresésének benyújtását követően több egyeztetés lefolytatására is sor 
került, valamint a népkonyha szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban állásfoglalást kértünk a 
Baranya Megyei Kormányhivataltól is, mely állásfoglalás jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét 
alkotja.  
Az egyeztetések eredményeként megállapításra került, hogy a népkonyha igénybevételéhez 
szükséges – jogszabály által meghatározott – szociális rászorultság rögzítése szükséges a 
Szolgáltató belső szabályzataiban és eljárásrendjében, a megkötendő ellátási szerződésben és 
a Települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 
1/2015. (II.20.) sz. önkormányzati rendeletben (továbbiakban: önkormányzati szociális 
rendelet) is.  



Ennek megfelelően népkonyha igénybevételére jogosultak a szociálisan rászorult személyek, 
így különösen azok akik a legalább napi egyszeri étkezést nem képesek biztosítani, így 
különösen 

a.) koruk, 
b.) egészségi állapotuk,  
c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  
d.) szenvedélybetegségük, vagy 
e.) hajléktalanságuk  

miatt.  
 
Szolgáltató, mint feladat-ellátó a fenti jogosultsági feltételeken kívül, - a belső 
eljárásrendjének megfelelve - további rászorultak részére állapíthatja meg a jogosultsági 
feltételeket.  
 
A népkonyha szolgáltatás ellátotti létszámának meghatározása során az alábbi adatok kerültek 
figyelembevételre: 

- Önkormányzatunktól szociális ellátásban részesülök száma (nem halmozott adat),  
- a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által közölt adat az álláskeresési 

járadékában, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyben, valamint az ellátásban nem 
részesülő regisztrált álláskeresők létszámára vonatkozóan, továbbá  

- a Komlói Járási Hivatal által közölt adat a Komló városában időskorúak járadékában, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban és ápolási díjban részesülők létszámáról.  

Így a várható ellátotti létszám maximum 2500 fő lesz.  
 
Az előzetes egyeztetések alapján meghatározásra került, hogy Szolgáltató a népkonyha 
szolgáltatás igénybevételét Komló városában a Komló, Zrínyi tér 3. (MPE Komlói 
Gyülekezete) sz. alatti telephelyén valamint a Körtvélyesi és a Kenderföldi városrészben 
biztosítja. Szolgáltató lehetőség szerint törekszik arra, hogy további városrészeken (pl: 
Szilvás, Gesztenyés, Belváros) is a népkonyha szolgáltatás igénybevételét biztosítsa, 
amennyiben adott városrészeken a szükséges helyiségek rendelkezésre állnak.  
A nem önkormányzati tulajdonban álló helyiségek használatára vonatkozóan Szolgáltató 
külön szerződéseket köt az érintett ingatlanok tulajdonosaival. A szerződés megkötéséhez 
Önkormányzat segítséget nyújthat. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megjelölt 
helyszíneken a jogszabály által előírt helyben fogyasztáshoz szükséges eszközöket, 
ingóságokat biztosítja.  
Önkormányzati tulajdonban álló helyiség esetén, annak használatát Önkormányzat a 
Szolgáltató részére térítésmentesen használatba adja. Az érintett helyiség rezsiköltségeinek 
megfizetése Szolgáltatót terhelik.  
 
Az Sztv. 134/G. § (5) bekezdése értelmében a 2019. január 1-jét követően indított, 
népkonyha-szolgáltatás Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárásban a 
bejegyzés feltétele az ellátási terület szerinti települési, fővárosi kerületi Önkormányzat 
hozzájárulása.  
Önkormányzatunk hozzájárulását a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét alkotó ellátási 
szerződés tervezet elfogadása jelenti.  
 
 Az Sztv. az ellátási szerződésre vonatkozóan az alábbiakat rögzíti: 
„120. § „A helyi Önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami 
szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló 



szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami 
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. 
 
121. § (1) Az ellátási szerződést írásban kell megkötni. 
(2) Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell 
a)   az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát; 
b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát; 
c)   az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben 
meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai 
követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a Szolgáltatóval, 
intézménnyel történő betartatására; 
d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
e)   szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés 
mértékére vonatkozó kikötést; 
f) a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét; 
g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási 
kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös 
tekintettel arra az esetre, ha a települési Önkormányzat rendelkezik meghatározott számú 
férőhellyel az intézményben; 
h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az Önkormányzat tájékoztatásának formáját, a 
panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást; 
i)   az Önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, 
formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer 
beszámolási kötelezettség terheli; 
j)   a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, 
a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; 
k) az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz 
való hozzájárulás összegét; 
l)   a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; 
m) a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket.” 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ellátási szerződéssel összefüggésben 
Önkormányzatunknak többletköltsége nem keletkezik, a Szolgáltató a vállalt feladatot az 
ellátottak számához igazodó központi költségvetési támogatás terhére biztosítja.  
 
Az Sztv.115/A. §-a szerint a népkonyhán való étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. A 
Költségvetési törvény népkonyhára vonatkozó „ütközési” szabálya szerint egy nap ugyanazon 
ellátott után csak egy szolgáltató vehet igénybe támogatást. A szociális étkeztetést 
városunkban jelenleg 86 fő veszi igénybe. Népkonyhai szolgáltatás indulása esetén a szociális 
étkeztetés iránti igény visszaesésére lehet számítani. 
 
A Szolgáltató által nyújtott népkonyha ellátás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet II. sz. függelékének - Az 
Önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke – módosítása is szükséges.  
Ezen rendelet, valamint a korábban említett önkormányzati szociális rendelet módosítása jelen 
előterjesztést tárgyalásával megegyező Képviselő-testületi ülésen történik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok véleményének 
figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést, és a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjen! 



 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán bizottság, valamint a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Népkonyha működtetésére vonatkozó ellátási szerződés kötése a Palliatív Humán Szolgáltató 
Központtal” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusra vonatkozó 
feladat ellátására vonatkozó, a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal megkötésre 
kerülő ellátási szerződést jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban rögzített ellátási 

szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2020. november 10.  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
Komló, 2020. október 21. 
 

Polics József 
polgármester 



1. sz. melléklet 

 



2. sz. melléklet 

 







 
 



3. sz. melléklet 
 

Ellátási szerződés 
(Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusra) 

tervezet 
 
Mely létrejött  
egyrészről 
Komló Város Önkormányzata (cím: 7300 Komló, Városház tér 3., adószám: 15724100-2-
02), képviseli: Polics József polgármester,  
továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről 
Palliatív Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba , Bartók Béla u 7  2/2., 
adószám:   19251314-1-04) képviseli: Zsótér Tímea a fenntartó képviselője,  
továbbiakban: Szolgáltató,  
 
(továbbiakban együtt: Felek) 
 
között alulírott napon és helyen Komló településen étkeztetés – népkonyha szolgáltatás 
altípusra vonatkozó feladat ellátására.  
 
A Felek az ellátási szerződés a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjára, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 
91. § (1) bekezdés c) pontjára és a 120-122. §-aira figyelemmel jött létre.  
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szoctv. 57.§ (1) bekezdés c) pontjára, 86. § (1) 
bekezdés b) pontjára, valamint e törvényben foglaltak végrehajtására kiadott ágazati 
rendeletekre tekintettel Komló településén élő, jogosult személyek részére az Szoctv. 62. §-a 
szerinti Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusának formáját a Palliatív Humán 
Szolgáltató  Központ, mint Szolgáltató biztosítja, megegyezően a Komló Város 
Önkormányzat Képviselő – testületének ………/2020. (XI.5.) számú határozatában foglaltak 
szerint, az Önkormányzat pénzügyi ellenszolgáltatása nélkül, a Szolgáltató által igényelt a 
feladathoz rendelt állami hozzájárulás terhére. Az ellátottak igénye alapján a Szolgáltató 
hétvégén is biztosíthatja az ellátást.  
 
Felek rögzítik, hogy népkonyha szolgáltatás igénybevételére jogosultak a szociálisan rászorult 
személyek, így különösen azok, akik a legalább napi egyszeri étkezést nem képesek 
biztosítani, így különösen 

a.) koruk, 
b.) egészségi állapotuk,  
c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  
d.) szenvedélybetegségük, vagy 
e.) hajléktalanságuk  

miatt.  
 



Szolgáltató, mint feladat-ellátó a fenti jogosultsági feltételeken kívül, - a belső 
eljárásrendjének megfelelve - további rászorultak részére állapíthatja meg a jogosultsági 
feltételeket.  
Felek rögzítik, hogy a központi költségvetési támogatás igényléséért, felhasználásáért és a 
kapcsolódó elszámolások teljesítéséért Szolgáltató kizárólagos felelősséggel tartozik.  
 
2. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott ellátáshoz kapcsolódóan a szakmai 
követelményeket, valamint a nyilvántartási-, tájékoztatási- és adatszolgáltatási 
kötelezettségeket – a Szoctv-ben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 1/2000. (I. 7.) SzCSM rendeletben, a 
vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben, az élelmiszer-előállítás és forgalomba 
hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 
68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletben, valamint egyéb jogszabályokban 
meghatározottakat maradéktalanul ismeri és betartja. Ezzel vállalja azt, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosítja a szolgáltatást.  
 
3. A szociális ellátás működéséhez szükséges jogosultság megszerzését (úgymint 
hatósági, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, a működési engedély, azaz az ellátási 
szerződés Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének kérelmezése) a továbbiakban az 
étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusának tekintetében a Szolgáltató végzi.  
 
4. A Szolgáltató az étkeztetés – népkonyha szolgáltatás típusát működési engedély, 
Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján látja el. A bejegyzés napja - 
figyelemmel a 20. pontban meghatározottak - a jelen szerződés szerinti ellátási kötelezettség 
átvételéből eredő szolgáltatás kezdő napja. 
 
5. Az étkeztetés – népkonyha szolgáltatás tekintetében Komló Város Önkormányzata 
sem az ellátás megszervezéséhez, sem az ellátás folyamatos biztosításához pénzbeli 
hozzájárulást nem biztosít, azonban hatályos jogszabályok és adatvédelmi szabályok betartása 
mellett az ellátásra jogosult személyeket illetően konzultációt nyújthat a Szolgáltató részére. 
Az ellátási szerződés megkötéséről elsősorban Szolgáltató tájékoztatja az ellátottakat, 
melyhez kapcsolódóan a szolgáltatás hatékony működése érdekében a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal Szociális Irodája a saját ellátottai körében tájékoztatást nyújthat a 
népkonyha lehetőségéről.  
 
6. Jelenleg az Önkormányzat az étkeztetés – népkonyha szolgáltatás típusát, mint 
szociális feladatot nem biztosítja, azonban Komló Város Önkormányzata Képviselő – 
testületének ……/2020. (XI.5.) számú határozatában foglaltak szerint, azt a Szolgáltatóval 
kívánja biztosítani a településen élő rászorulók részére.  
 
7. Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a településen élő rászoruló 
lakosoknak nyújthatja az étkeztetés - népkonyha szolgáltatást 2500 fő létszámig.  
Szolgáltató vállalja, hogy a népkonyha igénybevételéhez szükséges – az 1. pontban rögzített - 
szociális rászorultság fennállást saját belső szabályzatai alapján vizsgálja, az igénybevételhez 
szükséges jogosultságról meggyőződik. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogosulatlan 
személyek általi igénybevételhez kapcsolódó bármilyen jogi és anyagi felelősség a 
Szolgáltatót terheli. 
Szolgáltató vállalja, hogy a népkonyha szolgáltatáshoz kapcsolódó ételek előállítására 
lehetőség szerint az Önkormányzat által javasolt vállalkozóval köt szerződést.  



8.     Szolgáltató a népkonyha szolgáltatást elsősorban hétköznaponként biztosítja, azonban az 
erre vonatkozó igény esetén ettől eltérő időpontokban is biztosíthatja. Szolgáltató vállalja, 
hogy tárgyév december hónapjában – különösen az ünnepi időszakban – minimum 14 napon 
keresztül gondoskodik a népkonyha üzemeltetéséről.  
Szolgáltató a népkonyha szolgáltatás igénybevételét Komló városában a Komló, Zrínyi tér 3. 
(MPE Komlói Gyülekezete) sz. alatti telephelyén valamint a Körtvélyesi és a Kenderföldi 
városrészben biztosítja. Szolgáltató lehetőség szerint törekszik arra, hogy további 
városrészeken (pl: Szilvás, Gesztenyés, Belváros) is a népkonyha szolgáltatás igénybevételét 
biztosítsa, amennyiben adott városrészeken a szükséges helyiségek rendelkezésre állnak.  
A nem önkormányzati tulajdonban álló helyiségek használatára vonatkozóan Szolgáltató 
külön szerződéseket köt az érintett ingatlanok tulajdonosaival. A szerződés megkötéséhez 
Önkormányzat segítséget nyújthat. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megjelölt 
helyszíneken a jogszabály által előírt helyben fogyasztáshoz szükséges eszközöket, 
ingóságokat biztosítja.  
Önkormányzati tulajdonban álló helyiség esetén, annak használatát Önkormányzat a 
Szolgáltató részére térítésmentesen használatba adja. Az érintett helyiség rezsiköltségeinek 
megfizetése Szolgáltatót terhelik.  
Szolgáltató vállalja, hogy Komló városában a népkonyha szolgáltatáshoz kapcsolódóan helyi 
iroda megnyitásáról gondoskodik, mely irodában a szükséges adminisztratív munka 
elvégzéséhez lehetőség szerint Komló városában lakóhellyel rendelkező személyeket 
alkalmaz.  
 
9. A fenti szolgáltatás működtetése tekintetében mindkét Fél számára irányadó a Szoctv., 
az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, mint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeit szabályozó rendelet, valamint a 
mindenkori hatályban lévő költségvetési törvény. 
 
10. A Szolgáltató minden év január 31-ig benyújtja írásban a Képviselő-testület elé az 
átvállalt feladatról szóló részletes szakmai beszámolóját, melyben havi bontásban megjelöli az 
ellátást igénybevevők létszámát és az ellátást nyújtó napok számát.  A Szolgáltató vállalja, 
hogy a beszámolón kívül a polgármester írásbeli kérésére soron kívül tájékoztatást nyújt. 
 
11. Az ellátottak panaszaikkal a Szolgáltató vezetőjéhez fordulhatnak, aki minden panaszt 
köteles kivizsgálni. A Szolgáltató vezetője tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban 
értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben a Szolgáltató vezetője 
határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az értesítés 
kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. A Szolgáltató 
kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá beérkező panaszról, valamint a panasz 
kivizsgálásának eredményéről haladéktalanul értesíti írásban az Önkormányzatot.  
 
12. A jelen ellátási szerződés azonnali hatállyal felmondható bármelyik Fél részéről, ha az 
ellátottak élete, testi épsége, egészsége kerül veszélybe a végzett tevékenység vagy mulasztás 
következményeként, vagy bármelyik Fél a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét 
súlyosan megszegi. A felmondás csak írásban érvényes. A károk érvényesítésére a Ptk. 
rendelkezései az irányadóak.  
 
13. Jelen megállapodás megszüntetését a Felek együttes akaratukkal – közös 
megegyezéssel – is kezdeményezhetik, figyelemmel az ellátott feladatok után járó központi 
költségvetési támogatás igénylések jogszabályban meghatározott határidejére.  



14. A jelen szerződést a Felek bármelyike az év utolsó napjával (december 31.) mondhatja 
fel rendes felmondással, indoklás nélkül. A rendes felmondásról szóló döntésről, a felmondás 
napját megelőző negyedév végéig köteles a másik felet írásban tájékoztatni.  
 
15.   A Felek kötelesek a szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén egymással 
jóhiszeműen együttműködni. egymással elszámolni, különösen a költségvetési 
támogatásoknak a jogszabályokban előírtaknak megfelelő átadás–átvételnél. Amennyiben e 
szerződés megszűnik az egyházi Szolgáltató és annak fenntartója kijelenti és kötelezettséget 
vállal arra, hogy minden jognyilatkozatot aláír és kiad annak érdekében, hogy a feladatellátás 
tekintetében az Önkormányzati Szolgáltatót a Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezzék.  
 
16. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely okból a Szolgáltató által a 
jelen szerződés megkötése időpontjában igényelhető állami feladat ellátási központi 
költségvetési támogatás és egyházi kiegészítő költségvetési támogatás nagymértékben 
csökken (20%-ot meghaladóan), a Szolgáltató jogosult jelen szerződést rendes felmondással 
megszüntetni vagy közös megegyezést kezdeményezni.  
 
17. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 
teljesítése során jóhiszeműen járnak el, egymást a teljesítést akadályozó körülményekről, a 
panaszok érvényesítésének rendjéről, a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséről, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokról folyamatosan 
írásban tájékoztatják. A szerződés megszűnése esetén azt olyan időpontban közlik egymással, 
hogy - e szerződés keretei között – kötelezően ellátandó szociális feladatok folyamatos 
ellátása biztosított legyen.  
 
18. Mindegyik Fél – e szerződés megszűnése esetén – úgy köteles eljárni, hogy az abból 
eredő károk mérsékelhetőek legyenek. Egyik Fél sem követelheti azon kárának megtérítését, 
amely abból adódott, hogy kárenyhítési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett 
eleget.  
 
19. Ezen megállapodás a két Fél között, étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusának 
biztosítása érdekében jött létre, szabályozva mindkét Fél szándékát és feladatát. 
 
20. Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a Szolgáltató javára az ellátási szerződést a 
Szolgáltatói nyilvántartásba véglegesen bejegyezték, valamint a népkonyha szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó működési engedélyt Szolgáltató megszerzi.    
 
21. A szerződés megkötéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez Komló Város 
Önkormányzat Képviselő – testületének döntése szükséges.  
 
22. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
23.   Jelen szerződést a Felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá, aláírásukkal igazolják 2-2 példány átvételét. 
 
 
Komló, 2020. november ……. 
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