Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterének 22/2021 (IV. 20.) határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Polgármestere Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
képviselőinek véleményét kikérve a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.)
Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselőtestület feladat- és hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:
Nádudvar Város szociális ellátórendszerének bővítése és a rászorult lakosság étkeztetési ellátásának
javítása érdekében, étkeztetés – népkonyha szolgáltatás ellátásának biztosítására ellátási szerződést
köt a Cívis Szociális Étkeztetési Központtal (4029 Debrecen, Karácsony György utca 1. fszt, képviseli:
Rónai Angelika Mónika) határozatlan időre, a határozat mellékletét képező ellátási szerződés tervezet
szerint.
Maczik Erika polgármester a Cívis Szociális Étkeztetési Központtal az ellátási szerződést aláírja.
Határidő: 2021. április 30.
Felelős: Maczik Erika polgármester

melléklet a 22/2021. (IV. 20.) Polgármesteri határozathoz

Ellátási szerződés
(Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusra)
Mely létrejött egyrészről
Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119., adószám: 15728733-2-09),
képviseli: Maczik Erika polgármester, - a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
Cívis Szociális Étkezési Központ (székhelye: 4029 Debrecen, Karácsony György utca 1. fszt.,
adószám: 19037325-2-09) képviseli: Rónai Angelika Mónika a fenntartó képviselője, továbbiakban: Szolgáltató,
között Nádudvar településen Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusra vonatkozó feladat
ellátására.
A Felek között 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 Nádudvar településén élő, jogosult személyek részére az Szoctv.
62. § (3) bekezdés b) pontja szerinti Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusának
formáját – napi egyszeri, egy tál meleg étel biztosításával - a Cívis Szociális Étkezési
Központ fenntartásában működő Hajdú - Bihari Szociális Központ, mint szolgáltató
biztosítja, megegyezően a Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterének 22/2021
(IV. 20) határozatában foglaltak szerint, az önkormányzat pénzügyi ellenszolgáltatása
nélkül, a feladathoz rendelt állami hozzájárulás terhére. Az ellátottak igénye alapján a
szolgáltató hétvégén is biztosíthatja az ellátást.
2. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott ellátáshoz kapcsolódóan a szakmai
követelményeket, valamint a nyilvántartási-, tájékoztatási- és adatszolgáltatási
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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.

A szolgáltatásért a jogszabályokban

meghatározottak szerint térítési díjat nem állapít meg.
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 altípusát működési engedély,
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján látja el. Az ellátási kötelezettség
kezdő napja az ellátási szerződésnek a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált
döntéssel történő bejegyzésének napja. Szolgáltató köteles Nádudvarra vonatkozó
szolgáltatói nyilvántartásba vételét igazoló végleges határozat másolatát az
Önkormányzat részére megküldeni.
5. Az étkeztetés – népkonyha szolgáltatás tekintetében Nádudvar Város Önkormányzata
sem az ellátás megszervezéséhez, sem az ellátás folyamatos biztosításához pénzbeli
hozzájárulást nem biztosít, azonban – e feladat zökkenőmentes átadása céljából –
együttműködik az ellátásra jogosult személyek egyeztetésében és szociális ellátásba
történő bevonásában a hatályos jogszabályok és adatvédelmi szabályok betartása
mellett. Felek vállalják, hogy közösen tájékoztatják az ellátottakat az ellátási szerződés
megkötéséről. Nádudvar Város Önkormányzata a szolgáltatás hatékony működése
érdekében, az átvételt követően is együttműködik a szolgáltatóval.
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6. Jelenleg az önkormányzat az Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusát, mint
szociális feladatot nem látja el, viszont Nádudvar Város Önkormányzata
Polgármesterének 22/2021 (IV. 20.) 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 legfeljebb 1000 fő létszámig. A
szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi tárgyi és
személyi feltétel biztosításáról és az azokkal kapcsolatban felmerült költség viseléséről.
8. Az ellátottak számára nyitva álló helyiséget, továbbá valamennyi, a szolgáltatással
összefüggő tárgyi és személyi feltételt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
szolgáltató köteles biztosítani.
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. 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. Az ellátottak panaszaikkal az Integrált Jogvédelmi
Szolgálatról szóló 381/2016. (XII.2.) Korm. rendelet szerinti ellátottjogi képviselőhöz
is fordulhatnak. A szolgáltató vezetője ilyen irányú panasz esetén is köteles az
önkormányzatot tájékoztatni.
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12. A jelen ellátási szerződés azonnali hatállyal felmondható bármelyik fél részéről súlyos
szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül a Központ
részéről, ha az ellátottak élete, testi épsége, egészsége kerül veszélybe a végzett
tevékenység vagy mulasztás következményeként, illetve az ellátási szerződés nem
szerződés és jogszabály szerinti teljesítése. Jelen szerződés az önkormányzat részéről
azonnali hatállyal akkor is felmondható, amennyiben a szolgáltatót a szolgáltatói
nyilvántartásból törlik.
13. A Felek jelen szerződést 3 hónapos felmondási idővel jogosultak írásban, a naptári év
végével felmondani, indoklás nélkül. A döntéshez csatolni kell a legfőbb döntést hozó
szerv határozatát is. A szerződés felmondása esetén annak megszűnéséig a vállalt
kötelezettség teljesítésével felhagyni nem lehet, a szolgáltatás biztosításáról
folyamatosan gondoskodni kell, melytől eltérő magatartás súlyos szerződésszegésnek
minősül.
14. Megszüntethető a szerződés bármelyik fél kezdeményezésére a felek által közösen
meghatározott időponttal közös megegyezés alapján is. Felek megállapodnak abban,
hogy amennyiben bármely okból a Szolgáltató által a jelen szerződés megkötése
időpontjában igényelhető állami feladat ellátási normatíva és egyházi kiegészítő
normatíva nagymértékben csökken (20%-ot meghaladóan), a Szolgáltató jogosult jelen
szerződést rendes felmondással megszüntetni vagy közös megegyezést kezdeményezni.
15. 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 biztosítható legyen.
16. Mindegyik fél – e szerződés megszűnése esetén – úgy köteles eljárni, hogy az abból
eredő károk mérsékelhetőek legyenek. Egyik fél sem követelheti azon kárának
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megtérítését, amely abból adódott, hogy kárenyhítési kötelezettségének nem, vagy nem
megfelelően tett eleget.
17. Ezen megállapodás a két fél között, Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás altípusának
biztosítása érdekében jött létre, szabályozva mindkét fél szándékát és feladatát.
18. Jelen szerződés határozatlan időre szól és akkor lép hatályba, amikor a Szolgáltató
javára az ellátási szerződést a szolgáltatói nyilvántartásba véglegesen bejegyezték.
19. A szerződés megkötéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez a Nádudvar Város
Önkormányzata Képviselő – testületének - veszélyhelyzetben Polgármesterének döntése szükséges.
20. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a hatályos
szociálpolitikai jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá, aláírásukkal igazolják 2-2 példány átvételét.
Kelt: Debrecen, 2021. április …..

Kelt: Nádudvar, 2021. április 21.

Rónai Angelika Mónika

Maczik Erika polgármester

Cívis Szociális Étkezési Központ

Nádudvar Város Önkormányzat

fenntartó képviselője

képviseletében
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