
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. július 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2020 (VII.13) KT. sz. határozata 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,  

1 ./ a Mikepércsi Református Egyházközség (4271 Mikepércs, Szabadság utca 2. szám) népkonyha 

(szociális étkeztetési forma) szolgáltatás megvalósítására a szolgáltató működési engedélyének 

véglegessé válásától határozatlan időtartamra együttműködési megállapodást köt. 

2 ./ felhatalmazza a polgármestert a Mikepércsi Református Egyházközséggel kötendő 

megállapodás létrejöttéhez szükséges intézkedések megtételére, a szükséges dokumentumok 

előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

 

1.  melléklet a 45/2020 (VII.13.) számú határozathoz 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrjött  

egyrészről  

 

Neve:Mikepércsi Református Egyházközség 

Székhelye: 4271 Mikepércs, Szabadság utca 2. 

Adószám: 19851464-1-09 

Képviseli: Czapp József lelkipásztor és Mike Sándor gondnok 

a továbbiakban szolgáltató/feladat átvevő 

 

és 

 

Neve: Bocskaikert Községi Önkormányzat 

Székhelye:  4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

Adószáma: 15728939-2-09 

Képviseli: Szőllős Sándor polgármester 

a továbbiakban feladat átadó 



 

1. A megállapodás előzménye: 

 

1.1. Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a község közigazgatási területén 

l a k o s s á g i  i g é n y  j e l e n t k e z e t t  a szociális népkonyha alapszolgáltatásra. 

 

2. Az együttműködési megállapodás tárgya 

 

Együttműködő felek megállapodnak a szociális népkonyhában történő étkeztetés 

szociális alapszolgáltatási feladat ellátásában Bocskaikert közigazgatási területén. 

Feladat átadó a szociális népkonyhában történő étkeztetési feladatot átadja feladat átvevő 

szolgáltató részére. 

 

3. A felek jogai és kötelezettségei: 

 

- Feladat átvevő köteles Bocskaikert közigazgatási területén a szociális népkonyhai 

étkeztetést biztosítani a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

- Feladat átvevő vállalja a működési és egyéb engedélyek beszerzését, a feladat 

ellátásához helyiséget biztosít. 

- A szociális ellátás formája: helyben fogyasztás/elvitel 

- Az ellátásban részelültek köre: Bocskaikert illetékességi területén élő, lakó 18 éven 

felüli szociális rászoruló személyek, akik számára tartósan, vagy átmenetileg 

gondot okoz a napi egyszeri meleg étel előteremtése. A 18 éven felüliek száma a 

településen 2842fő. 

- Szolgáltató, mint egyházi fenntartó nyilatkozza, hogy a szociális alapszolgáltatás 

feladat ellátás (népkonyha) biztosítását a hatályos jogszabályok, szakmai 

követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartásával végzi. 

- Feladat átvevő szolgáltató a Szolgáltatást ingyenesen biztosítja 

- A szolgáltatást a működési engedély megszerzését követően folyamatosan 

biztosítja.  

- Szolgáltató köteles biztosítani a településen a népkonyha működéséről a lakosság 

tájékoztatását, értesítését. 

- A panaszok kivizsgálásának rendje: A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Szociális Bizottsága vizsgálja ki. A vizsgálat 

során meg kell hallgatni az érintett feleket. A panaszost a meghozott intézkedésről 

tájékoztatni kell.  

- Szolgáltató köteles minden év június 30-ig évente egyszer az Önkormányzatnak 

beszámolni a tevékenységéről. A beszámolóban tájékoztatást kell adni a panaszok 

kezeléséről, a panaszok alapján megtett intézkedésekről. 

- Szolgáltató semmilyen anyagi támogatásra az önkormányzattól az átvett feladatra 

nem tart igényt. 

- Szolgáltató köteles valamennyi adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. 

- A szolgáltató köteles a népkonyha kialakításához, üzemeltetéséhez szükséges 

feltételeket biztosítani, amelyek alkalmasságáért, megfelelőségéért a szolgáltató felel. 

A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel, engedélyekkel 

folyamatosan rendelkeznie kell. 

- Az Együttműködő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató felel a - népkonyha 

biztosításához üzemeltetéshez szükséges, érvényes és hatályos engedélyek folyamatos 

meglétéért . 



-  

 

4. A megállapodás felmondása, megszüntetése 

- A szerződést a felek határozatlan időre kötik.  

 

- A jelen együttműködési megállapodást bármelyik fél a másik félhez címzett írásbeli 

nyilatkozatával a következő naptári hónap utolsó napjával, indokolás nélkül 

felmondhatja. 
 

- A jelen együttműködési megállapodás azonnali hatályú felmondására -a fentebb rögzített esetkörökön 

túlmenően-mindkét szerződő fél jogosult a másik fél vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen 

megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek felróható, nem megállapodásszerű, vagy nem 

teljesítése esetén. 

 

-  A jelen együttműködési megállapodás megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó körülmények 

illetékes hatóságok felé történő bejelentéséért, az adatváltozás bejelentéséért a szolgáltató felel. 

 

- Az Együttműködő Felek rögzítik, hogy a jelen együttműködési megállapodás bármely fél részéről 

történő felmondása, illetőleg a megállapodás megszűnése esetén az Önkormányzatot felelősség 

nem terheli az esetlegesen a szociális étkeztetés - népkonyha meghiúsulása miatt bekövetkező 

jogkövetkezményekért. 

 

- Megszűnik az együttműködési megállapodás, ha a Szolgáltató működési engedélye törlésre kerül. 

 

 

5. Vegyes rendelkezések 

 

- A jelen együttműködési megállapodás csak a Felek egybehangzó akaratelhatározása esetén, írásban 

módosítható. Az egyoldalú módosítás semmis. 

- A jelen együttműködési megállapodás teljesítését érintő bármilyen körülményben bekövetkezett változást 

a Felek haladéktalanul kötelesek egymás irányába írásban jelezni. Az ennek elmulasztásából eredő 

károkért a mulasztó fél teljeskörű felelősséggel tartozik. 

 

6. Jogvita rendezése 

 

- Együttműködő Felek kijelentik, hogy egymással kapcsolatos vitájukat, amely a jelen megállapodásból, 

vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, 

hatályosságával vagy értelmezésével kapcsolatban közöttük keletkezik elsősorban peren kívül, közvetlen 

tárgyalások útján maguk között próbálják rendezni. 

- Ha az Együttműködő Felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani az 

együttműködési megállapodás alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy 

értékétől függően a Debreceni Járásbíróság, illetőleg a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét 

kötik ki. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

- Az együttműködő felek kötelezik magukat, hogy a jelen együttműködési megállapodásban meghatározott 

feladataik teljesítése, ellátása során a tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot időbeli 

korlátozás jóhiszeműen kezelnek, egymással megosztják. 

- Az együttműködési megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a magyar jog 

egyéb rendelkezései - különös figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 



előírtak - az irányadóak. 

 

 

8. A jelen együttműködési megállapodás teljesítésével, kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre 
és képviseletre jogosultak:

 

 

Önkormányzat részéről: 
Szőllős Sándor 
polgármester 

4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

Tel.: 

e-mail: 
polgarmester@bocskaik
ert.hu 

 

 

Szolgáltató részéről: 

Czapp Józef 

4271 Mikepércs, Szabadság utca 2. 

Tel 
 

e-mail: 



 

 

 

 

9. A jelen együttműködési megállapodást érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak az 

együttműködő felek képviseletére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, 

nyilatkozat csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen 
adták át, vagy ajánlott, vagy tértivevényes postai küldeményként bizonyíthatóan 

kézbesítették az együttműködő felek székhelyének címére. 
 

Kapcsolattartók: 

Önkormányzat részéről: Szőllős Sándor polgármester, t 

Szolgáltató részéről: Czapp Jószef 

10.  A jelen együttműködési megállapodás egymással mindenben megegyező 4 példányban 
készült, amiből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány pedig a szolgáltatót illeti. 

 

Jelen együttműködési megállapodást az Együttműködő Felek együttesen elolvasták, azt egyezően 
értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben jóváhagyólag 
cégszerűen írták alá. 

Jelen megállapodást Bocskaikert Községi Önkormányzat a 45/2020. (VII.13.) KT határozatával fogadta el. 

 

Bocskaikert, 2020. július     

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat   Mikepércsi Református Egyházközség 

Szőllős Sándor polgármester    Czapp József   Mike Sándor 

feladat átadó      lelkipásztor  gondok 

   

 

Bocskaikert, 2020. július 13. 

 

A kivonat hiteléül:  

 

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 

 


