
Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Magyar Pünkösdi Egyház Intézménye a Humán Szolgáltató Központ 
tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhái szolgáltatás biztosítására kötött 
ellátási szerződés 2021. évben való teljesítéséről, valamint ellátási szerződés 
módosítása fenntartói jog átadása okán

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (I.30.) K.t. határozatában 
döntött arról, hogy ellátási szerződést köt az önkormányzat a Magyar Pünkösdi 
Egyház Intézménye, a Humán Szolgáltató Központtal (5900 Orosháza, Táncsics u. 
32.) (a továbbiakban: Központ) szociális étkeztetés népkonyhái formája szolgáltatás 
biztosítására, Orosháza város területén, 2020. február 1. napjától határozatlan időre.

1. Az ellátási szerződésben a Központ, mint szolgáltató vállalta, hogy a szociális ellátás 
során, a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
gondoskodik, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-ában, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 20.-23.§-aiban foglaltak szerinti szociális étkeztetés 
népkonyhái formája keretében. Az ellátásban részesítendők köre a szakmai 
szabályok körébe tartozó személyek, számuk nincs korlátozva, továbbá a fent 
meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti ellátási területén látja el.

Az ellátási szerződés 12. pontja szerint, a szolgáltató az önkormányzat részére az 
éves szakmai tevékenységéről 2022. március 31-ig írásbeli tájékoztatást ad. A 
Központ beszámolóját határidőbe benyújtotta az önkormányzathoz.

A beszámoló tartalmának megismerése alapján megállapítható, hogy az ellátási 
szerződésben foglaltaknak a Központ eleget tett, így javaslom annak elfogadását.

A beszámolót az 1. határozati javaslat mellékleteként beterjesztem.

2. A Központ tájékoztatójában (az előterjesztés 1. melléklete) kezdeményezte az 
ellátási szerződés módosítását 2022. március 01. napjával, melynek indoka, hogy a 
Központ fenntartói jogát átadja az ugyancsak Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó 
Központ (5742 Elek, Gyulai út 18.) egyházi intézményfenntartónak. Mindezekre 
figyelemmel elkészítésre került a szerződésmódosítás.

Az Szt. 122. §-a alapján: „a helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási 
szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem 
ruházhatja át.”

A módosított ellátási szerződést a 2. határozati javaslat mellékleteként beterjesztem.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadására.

I .Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

A Magyar Pünkösdi Egyház Intézménye, a Humán Szolgáltató Központ (5900 
Orosháza, Táncsics u. 32.) szociális étkeztetés, népkonyhái szolgáltatás 
biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló, 2021. január 01. 
napjától 2021. december 31. napjáig szóló időszakra irányuló szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető a határozat közléséért

Határidő: 15 nap

II .Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

A Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó Humán Szolgáltató Központ által 
fenntartóváltás okán kezdeményezett ellátási szerződés módosítását, amely a 
határozati javaslat 1. mellékletét képezi elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert 
annak aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester az ellátási szerződés aláírásáért, 
Klemmné Kalcsó Lilla osztályvezető a határozat közléséért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2022. március 02.

Dávid Zoltán 
polgármester



1 , , , .. Székhely: 5742 Elek, Gyulai út 18.
IjlUMAN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Tel/fax: 66/240-070
i ELEK Adószám: 18753387-2-04

Dávid Zoltán
Polgármester Úr
Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: tájékoztatás 
fenntartóváltozásról
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A Magyar Pünkösdi Egyház intézménye, a Humán Szolgáltató Központ (5900 Orosháza, Táncsics u. 
32., adószáma: 18906200-2-04) egyKazi intézményfenntartó S0523539 ágazati azonosítószámú Dél
békési Étkeztetési Centrum (5744 Kevermes, Toldi u. 3-3.) szociális szolgáltatója működési engedélye 
szociális alapszolgáltatást biztosít Orosháza város területén élő lakosságnak, amely alapján az 
Önkormányzatuk korábban ellátási szerződést kötött a Humán Szolgáltató Központtal szociális 
étkezetés népkonyhái ellátás vonatkozásában.

2022, március 01. napjával a Humán Szolgáltató Központ (5900 Orosháza, Táncsics u. 32. 
adószáma: 18906200-2-04 továbbiakban: Átadó Fenntartó) a meglévő S0523539 ágazati azonosítóval 
rendelkező engedélyes fenntartói jogát átadja az ugyancsak Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó 
Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 5742 Elek. Gyulai út'Tk, adószáma: 18753387-2-D4 
továDbiakban: Átvevő Fenntartó) egyházi intézményfenntartónak.

Ez a változás az Orosházán biztosított szolgáltatást sem minőségében, sem kapacitásában nem érinti, 
minden személyi és tárgyi feltétel azonos marad.

A fenntartóváltás okán szükséges változtatás az Önkormányzat által kötött ellátási szerződés 
módosítása, mivel a szerződő Átadó Fenntartó helyébe a fenntartóváltozás alapján az Átvevő 
Fenntartó lép, ha a Tisztelt Önkormányzat szándéka nem változott a szolgáltatás biztosítása kapcsán. 
Kérem, amennyiben az ellátási szerződést fenn kívánják tartani 2022. február 28. napját követően, 
szíveskedjenek az ellátási szerződés módosításával az Átvevő Fenntartóra változtatni a szerződő 
személyét azzal, hogy az ellátási szerződés egyebekben nem változna. Mellékleten csatolva 
megküldöm a szerződés módosítás tervezetét. Kérem, szíveskedjenek döntésükről rendelkező 
önkormányzati határozatuk kivonatát részünkre megküldeni, hogy a fenntartóváltozás engedélyeztetési 
eljárásába becsatolhassuk.

Köszönöm eddigi bizalmukat, bízva a közös munka sikeres folytatásában.

Békéscsaba, 2022. február 10. Tum ánSzolgál taf ó Központ

Tisztelettel:
\üyut3i ut <ö7\ 

ősz rtS-z-é 3^8 /-2-04
Bodorló Borbála
Intézményvezető
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HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Tel/fax: Székhely: 5900 Orosháza, Táncsics u. 32.

66/633-011 ' v S OROSHÁZA Adószám: 18906200-2-04

Dávid Zoltán Polgármester Úr Orosháza Város 
Önkormányzata
Orosháza Szabadság tér 4-6. 5900

Tárgy: beszámoló ikt. sz.: 
02.18./2022. O

Tisztelt Cím!

A Humán Szolgáltató Központ (5900 Orosháza, Táncsics utca 32.) a Dél-békési Étkeztetési Centrum (5744 
Kevermes, Toldi 3-3., ágazati azonosító: S0523539) szociális szolgáltatójának népkonyhái étkeztetés 
szolgáltatását biztosító fenntartó, megküldöm ellátási szerződésben előírt tájékoztatásomat a Polgármester 
Úrnak és a Tisztelt Képviselő- testületnek.

Az ellátási szerződés 12. pontjának eleget téve jelen beszámolómat 2021 . január 1. napjától 2021. december 
31. napjáig nyújtom be.

Egyházi intézményünk mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ne csupán szolgáltatóként működjön, 
hanem egyben szolgáljon is a társadalomban segítségre szoruló emberek számára.

A népkonyhái szolgáltatás igénybevétele a kezdetek óta a jogszabály értelmében önkéntességen alapul. A 
népkonyha térítésmentesen, 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.

A népkonyhái szolgáltatás havi igénybevételének alakulását (2021 . január 1 .-2021. december 31.) az alábbi 
ábra szemlélteti:
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1. számú melléklet

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
OROSHÁZA

Székhely: 5900 Orosháza, Táncsics u. 32.
Tel/fax: 66/633-011
Adószám: 18906200-2-04

A népkonyhái szolgáltatást átlagosan naponta 66 fő vette igénybe.

A szolgáltatás igénybevétele folyamatos melynek során panasz nem merült fel.

A szolgáltatásban két fő orosházi lakos, ételkiosztó végez tevékenységet.

Az ellátottak a népkonyhái szolgáltatást hétköznap I I :()0 órától 13:00 óráig vehetik igénybe.

Az. ételt a Baldlort Kft (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) főzőkonyhája (5900 Orosháza. Október 6. út 15.) 
állítja elő. A főzőkonyhával történő folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően a szolgáltatásban jelenleg már 
húsz féle ételt állítanak elő az ellátottak igényeinek megfelelően.

A népkonyha igénybevételének dokumentációs rendjét a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendeletnek 
megfelelően az intézmény igénybevételi naplóba rögzíti.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT

Ke vermes. 2022. február 18. '5900 Orosháza, Já JCS u.32.
Adószárt): 1890? b-04

Bodorló Borbála 
szakmai vezető



II. Hat. Jav. 1. melléklet

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről: Orosháza Város Önkormányzata (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság 
tér 4-6., törzsszám: 725514, adószám: 1 5725510-2-04, képviseli: Dávid Zoltán polgármester) mint 
érdekelt önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat);

másrészről:
Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 5900 Orosháza, Táncsics 32., adószáma: 18906200-2-04, 
Képviseli: dr. Vándor György ügyvezető jegyző) mint egyházi fenntartó (a továbbiakban: Átadó 
Szolgáltató)

harmadrészről:
Humán Szolgáltató Központ (székhely: 5742 Elek, Gyulai út 18., adószám: 18753387-2-04, 
képviseli: dr. Vigh Károly) mint egyházi fenntartó (a továbbiakban: Átvevő Szolgáltató)

Az Önkormányzat az Átadó Szolgáltató és az Átvevő Szolgáltató - a továbbiakban: Szerződő felek - 
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő felek kijelentik, hogy az Önkormányzat és az Átadó Szolgáltató között 2020. február 03. 
napján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 62. §-ában foglaltak, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 20.-23.§-aiban foglaltak szerinti szociális étkeztetés népkonyhái formájára ellátási 
szerződés jött létre.

Átadó Szolgáltató és az Átvevő Szolgáltató nyilatkoznak, hogy az étkeztetés szolgáltatás ellátását 
biztosító engedélyes folyamatos szociális ellátásának biztosítása mellett, megállapodást kötöttek a 
Dél-békési Centrum (5744 Kevermes, Toldi 3-3.) szociális szolgáltató fenntartói jogának átadására 
2022. március 1. napjától, amely által az Átadó Szolgáltató által biztosította az ellátási szerződés 2. 
pontjában vállalt kötelezettségét, amit az Átvevő Szolgáltató átvesz.

Az Önkormányzat kijelenti, hogy az ellátási szerződést 2022. március 01. napjától fent kívánja tartani 
az Átvevő Szolgáltatóval.

Szerződés tárgya:

1 .) Szerződő felek megállapítják, hogy az Átadó Szolgáltató fenntartásában működő Dél-békési 
Centrum (5744 Kevermes, Toldi utca 3-3.) szociális szolgáltatató szociális étkeztetés népkonyhái 
szolgáltatást biztosít ellátási szerződéssel, amely fenntartói jogát 2022. március 1. napjával az 
Átvevő Szolgáltató veszi át és biztosítja az ellátás további folyamatosságát jelen ellátási szerződés 
módosítás megkötésével.

2 .) A szociális ellátás formája az Szt. 62. §-ában foglaltak szerinti szociális étkeztetés népkonyhái 
formája. Az ellátásban részesítendök köre a szakmai szabályok körébe tartozó személyek, számuk 
nincs korlátozva.

3 .) Az Átvevő Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatást a működési engedélye szerinti 
ellátási területén látja el. Szerződő felek egyező akaratával a jelen szerződés alapján, az Átvevő 
Szolgáltató folyamatosan biztosítja a szociális étkeztetés népkonyhái formáját az Önkormányzat 
közigazgatási területén.

4 .) Az Átvevő 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 szociális étkeztetés népkonyhái szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos költségek viselése 2022. március 01. napjától Átvevő Szolgáltatót terhelik. Jelen ellátási 
szerződés módosítás alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó 
ellenértéket nem határoznak meg Szerződő felek, mivel a feladat ellátását az Átvevő Szolgáltató 
saját forrásai és a normatív támogatást 2022. március 01. napjától az Átvevő Szolgáltató igényli és 
annak felhasználásával ö számol el.

6 .) Az Átvevő Szolgáltató az Szt. és a személyi térítési díjakra irányadó jogszabályok rendelkezései 
alapján a szolgáltatás igénybevételére intézményi és személyi térítési díjat nem állapít meg.

7 .) Az Átvevő Szolgáltató kijelenti, hogy tisztában van a megállapodásban meghatározott szociális 
étkeztetés népkonyhái 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 .) Szerződő felek megállapodnak, hogy bármelyik fél 90 napos felmondási idővel a másik félhez 
intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondhatja (rendes felmondás).

9 .) Az ellátási szerződésben foglaltak megszegése esetén Önkormányzat vagy az Átvevő Szolgáltató 
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 ellátás azonnali és indokolatlan megszüntetése, továbbá a 7. pontban rögzített 
adatszolgáltatási kötelezettség megszegése.
Szerződésszegés esetén az Átvevő Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos biztosítására 
további 30 napig, kivéve, ha ettől felek eltekintenek.

10 .) Az Átvevő Szolgáltató az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási, 
értesítési kötelezettségeit teljesíti.

11 .) Az ellátottak panaszaikat az Átvevő Szolgáltató Intézménye 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. Az intézkedés ellen a 
panaszt tevő az Átvevő Szolgáltatóhoz, mint fenntartóhoz élhet bejelentéssel az Intézmény 
szabályai szerint. Az intézményben az ellátott jogi képviselő nevét, címét, elérhetőségét jól látható 
helyen ki kell függeszteni.

12 .) Az Átvevő Szolgáltató az Önkormányzat Képviselő-testülete részére az éves szakmai 
tevékenységéről minden év március hó 31-ig, féléves tevékenységéről a Pénzügyi Bizottság felé, 
minden év július 31. napjáig számol be.

13 .) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ellátási szerződés határozatlan időre jön létre.

14 .) A Szerződő felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat először békés úton, tárgyalással 
kívánják rendezni, az esetleges jogvitákat az illetékességgel rendelkező bíróság előtti eljárásban 
kívánják rendezni.

15 .) Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés 
megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át.

16 .) Az Önkormányzat képviselő-testülete ............ számú határozatával döntött arról, hogy az
Átvevő Szolgáltatóval ellátási szerződést köt az Szt. 62. §-ában foglaltak, valamint a Rendelet 20.- 
23.§-aiban meghatározott szociális étkeztetés népkonyhái formája feladatok ellátására.

17 .) Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nincs kihatással a teljes szerződés 
érvényességére.
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18 .) A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban 
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot 
bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát 
garantálja.

19 .) A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a 
hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai 
Parlament és Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 
2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation - általános adatvédelmi 
rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi OXII. törvényben foglalt előírásoknak megfelelően végzik.

A jelen ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi törvény rendelkezései az irányadóak.

Megállapodó felek jelentik, 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, Orosháza, 2022. március „........” Kelt, Orosháza, 2022. március „.......

Dávid Zoltán 
polgármester

Önkormányzat képviseletében

dr. Vigh Károly

Átvevő Szolgáltató képviseletében

Kelt, Orosháza, 2022. március „.......

dr. Vándor György 
ügyvezető jegyző 

Átadó Szolgáltató képviseletében




