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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat és a Palliatív Humán Szolgáltató Központ (székhely: 5600 
Békéscsaba, Bartók Béla utca 7. 2/2.) mint Szolgáltató között - a Képviselő-testület 208/2020. 
(XI. 6.) sz. határozata alapján - ellátási szerződés jött létre az „étkeztetés - népkonyha 
szolgáltatás” feladat Komló tekintetében történő ellátására. E kontraktus értelmében a 
Szolgáltató évente szakmai beszámolót készít a Képviselő-testület részére a szerződéses 
feladatainak ellátásáról. A beszámoló írásos formában készül, amelyben Szolgáltató havi 
bontásban megjelöli az ellátást igénybe vevők létszámát és azon napok számát, amelyeken 
ellátásra került sor. 
 
Szerződéses kötelezettségének eleget téve a Palliatív Humán Szolgáltató Központ elkészítette 
a 2021. évi szakmai beszámolóját/tájékoztatóját, amely jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi. A beszámolóból megállapítható, hogy Szolgáltató 2021. harmadik negyedévében 
kezdte meg működését Komlón, egy osztóponton. 2021. év végén 80 fő vette igénybe havonta 
a népkonyha szolgáltatását, amely szám 2022. május hónapban négyszeresére nőtt. A 
beszámoló szerint a szolgáltatást igénybevevők növekvő száma is azt mutatja, hogy továbbra 
is szükség van Komlón a népkonyha szolgáltatásra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Humán Bizottság javaslatának 
figyelembevételével vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról.  
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán Bizottság 
véleménye alapján – megtárgyalta a Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés 
(népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte a Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális 
étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. évi beszámolóját, amelyet elfogad. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a 
Palliatív Humán Szolgáltató Központot mint Szolgáltatót. 
 
Határid ő:  2022. június 30.  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 
Komló, 2022. június 13. 

 
      Polics József 
      polgármester 
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