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Együttműködési megállapodás 
 
 

Amely létrejött egyrészről a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás – a továbbiakban 
Társulás – (2700 Cegléd, Kossuth tér 1., képviseletében Földi László elnök) valamint 
Abony Város Önkormányzata (2740 Kossuth tér 1. képviseletében Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat – között. 
 

1. Előzmények: a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás 
12. pontjában a Társulás tagönkormányzatai kifejezték szándékukat, hogy a 
Megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, 
hangolják össze – többek között – a szociális ellátások kiemelt feladatot. 

 
2. A megállapodás célja: Garanciarendszer létrehozása a Ceglédi Többcélú 

Kistérségi Társulás tagönkormányzatai számára szociális intézményeik 
társulási fenntartásba adásához. Az intézmények gazdálkodási, döntési 
mechanizmusainak meghatározása. 

 
3. A megállapodás tárgya: Abony Város Humán Szolgáltató Központ 

elnevezésű intézményének (a továbbiakban Intézmény) társulási fenntartásba 
adása után az Intézménnyel kapcsolatban, az alábbi tárgykörben felmerülő 
kérdések rendezése: 

a. tulajdonviszonyok, 
b. a fenntartás során az elérhető alap és kiegészítő normatívákon felül 

jelentkező bepótlási igények rendezése, 
c. munkáltatói jogok gyakorlása, 
d. működési engedélyek, 
e. normatíva elosztása, 
f. intézményi gazdálkodás, szakmai önállóság, 
g. tárgyi és személyi feltételek biztosítása, 
h. a megállapodás felülvizsgálata, 

 
4. Tulajdonviszonyok: Az átadás pillanatában meglévő ingatlanok és eszközök 

tulajdonjogát az Önkormányzat nem adja át a Társulásnak, csupán a 
használatba vételt engedélyezi.  
Ha az átadás után az intézmény birtokában lévő ingatlanokban és az 
eszközökben kizárólagosan az Önkormányzat hozzájárulásából gyarapodás 
következik be, akkor az az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. 

 
5. A fenntartás során az elérhető alap és kiegészítő normatívákon felül 

jelentkező bepótlási igények rendezése: A Társulás csak az általa lehívható 
normatívákkal finanszírozza az Intézményt, minden ezen az 
alapfinanszírozáson felül felmerülő igényt a Társulás az Önkormányzatnál 
érvényesít. 

 
6. Munkáltatói jogok: 

i. Az intézmény vezetőjének kinevezése és felmentése: 
Az önkormányzat képviselő-testületének javaslatára a Társulási Tanács 
nevezi ki, vagy menti fel. Az Önkormányzatnak egyetértési joga van. 



           ii. Az intézményvezető tekintetében egyéb munkáltatói jogokat a Társulás 
elnöke gyakorolja. 

iii. Az Intézmény foglalkoztatottjai továbbra is közalkalmazottak, akik felett a 
munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja. 

 
7. Működési engedély: A működési engedélyt a Társulás kéri meg, az 

önkormányzatok nem rendelkezhetnek működési engedéllyel. Az Intézmény 
kistérségi szinten látja el feladatait, melyet az alapító okiratban rögzíteni kell. 
Az egyes kistérségi településeken ellátandó feladatokat a 2. sz. melléklet 
rögzíti. Az Intézmény más feladatokat is elláthat, melyekre a Társulás az 
Önkormányzat által megjelölt működési területre (3. sz. melléklet) kéri meg a 
működési engedélyt. Az 5. pontban leírt finanszírozási szabályok ebben az 
esetben is irányadóak. 

 
8. Normatíva elosztása: A Társulás fajlagos módon finanszírozza az 

Intézményt, azaz az ellátási terület mutatószámai alapján számított normatíva 
nem vonható el ez Intézménytől. 

 
9. Intézményi gazdálkodás, szakmai önállóság: Az Intézmény részben önálló 

intézményként működik tovább, melynek gazdálkodási feladatait (Nagykőrös 
Intézménye) látja el. Az Intézmény vezetőjét a társulás a hatályos 
jogszabályok értelmében pályáztatja. Az Intézmény közalkalmazottjainak 
továbbfoglalkoztatását a jogutódlás biztosítja.  
A Társulás által fenntartott szociális szférában működő intézmények vezetői 
alkotják a Kistérségi Szociális Fórumot, amely a kistérségi szociális 
együttműködést hivatott elősegíteni, illetve javaslatokkal élhet a 11. pontban 
megállapított éves felülvizsgálat tárgyalásához. Az évenkénti gyermekvédelmi 
beszámoló elkészítése továbbra is az Önkormányzat feladata. 

 
10. Tárgyi és személyi feltételek: Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Intézmény 

megfelel az átadáskor hatályos jogszabályok által megkövetelt tárgyi és 
személyi feltételeknek. 

 
11. A megállapodás felülvizsgálata: A felek megállapodnak abban, hogy 

minden naptári év februárjában felülvizsgálják a megállapodást. 
 
 
Cegléd, 2007.  
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