
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
2/23/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 31-i  
üléséről. 
 
Napirend: 152/2007.(IV.25.) számú képviselő-testületi határozat módosítása 
 

180/2007. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a 152/2007.(IV.25.) 
testületi határozatát az alábbi 1-4. pontokkal egészíti ki: 
 
1. Abony Város Humán Szolgáltató Központját a Ceglédi Többcélú Kistérségi 

Társulás fenntartásába adja át. 
 
2. Az intézmény feladatainak ellátását egyidejűleg a Ceglédi Többcélú Kistérségi 

Társulás útján biztosítja tovább. 
 

3. A többcélú kistérségi társulás útján látja el részletesen: 
Családsegítés 
Házi segítségnyújtás 
Közösségi ellátás 
Nappali ellátás hajléktalanok részére 
Nappali ellátás idősek részére 
Gyermekjóléti szolgáltatás 
Helyettes szülői hálózat 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Támogató szolgálat 
Étkeztetés 
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona szociális feladatokat. 
 
4. Az intézmény gazdálkodási feladatait továbbra is Abony Város 

Önkormányzata oldja meg. 
 
5. A 152/2007. (IV.25.) sz. határozat megállapodást jóváhagyó és polgármesteri    
felhatalmazást tartalmazó pontjai  5. pontra módosulnak. 
 a./ Az Együttműködési Megállapodás 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

Mind a pályázati forrásból, mind az önkormányzati támogatásból szerzett 
eszközök visszakerülnek az önkormányzat tulajdonába, amennyiben a 
feladat visszaadásra kerül. 

b./ Az Együttműködési Megállapodás 6. pontja az alábbiakkal módosul: Az 
Önkormányzat képviselő-testületének egyetértésével a társulási tanács 
nevezi ki, vagy menti fel. 

 
6. A 152/2007. (IV.25.) sz. határozat melléklete helyébe  e határozat jóváhagyott 

melléklete kerül.  
 



Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  

Jegyzői titkárság 
 

K.m.f. 
 
 

          Romhányiné dr. Balogh Edit sk.   Dr. Németh Mónika sk. 
                      polgármester               jegyző 
 
        Távollétében: 
 
        Dr. Ecseki Ildikó sk. 
                         aljegyző 
 
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2007. június 01. 
 
 
Farkasné Fazekas Mária 
             jkv.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 (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 az alábbi szociális és gyermekjóléti feladatok 

ellátásához. 

Abony Város Önkormányzata a következő feladatokat  a Ceglédi  Többcélú Kistérségi 

Társulás útján látja el: 

- Családsegítés 

- Házi segítségnyújtás 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- Közösségi ellátás 

- Támogató szolgálat 

- Nappali ellátás: - hajléktalanok részére   

                                - idősek részére / Idősek klubja/ 

- Étkeztetés 

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek otthona 

- Gyermekjóléti szolgálat 

- Helyettes szülői hálózat 

 

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: 

- tulajdonviszonyok, 

- a fenntartás során az elérhető alap és kiegészítő normatívákon felül jelentkező 

bepótlási igények rendezése, 

- munkáltatói jogok gyakorlása, 

- működési engedélyek,  

- normatíva elosztása, 

- intézményi költségvetés, intézményi önállóság, 

- tárgyi és személyi feltételek biztosítása, 

- a megállapodás felülvizsgálata, 

 

4. Tulajdonviszonyok: Az intézményi ingatlanok és az átadás pillanatában meglévő 

eszközök továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak. Az átadás után az 

intézmény birtokába kerülő eszközök tulajdonosa a társulás. Mind a pályázati 

forrásból, mind az önkormányzati támogatásból szerzett eszközök visszakerülnek az 

önkormányzat tulajdonába, amennyiben a feladat visszaadásra kerül. 

 



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 az intézménynek az önkormányzatnál kell érvényesítenie, illetve az igény saját 

költségvetésébe való beépítési lehetőségét az önkormányzatnak kell megvizsgálnia. 

 

 

6. Munkáltatói jogok:  

a.) Az intézmény vezetőjének kinevezése és felmentése: 

Az önkormányzat képviselő-testületének egyetértésével a társulási 

tanács nevezi ki, vagy menti fel.  

b.) Az intézményvezető tekintetében egyéb munkáltatói jogokat a 

társulás elnöke gyakorolja. 

c.) Az intézmény foglalkoztatottjai továbbra is közalkalmazottak, akik 

felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 

 

 

7. Működési engedély: Az intézmény a társulási tanács által meghatározott feladatokat 

kistérségi szinten látja el az 1 sz. mellékletben meghatározott települések 

vonatkozásában. Az intézmény más feladatokat is elláthat, melyekre a társulás az 

önkormányzat által megjelölt működési területre 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, intézményi önállóság: Az intézmény részben önálló 

intézményként működik tovább, melynek gazdálkodási feladatait a Abony Város 

Polgármesteri Hivatala látja el. Az intézmény szakmai vezetése az átadás után nem 

változik, a közalkalmazottak áthelyezéssel kerülnek a társulás által fenntartott 

intézményhez. 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. 

 

 

10.  Tárgyi és személyi feltételek: Az önkormányzat kijelenti, hogy az intézmény 

megfelel az átadáskor megszerzendő működési engedély és a vonatkozó jogszabályok 

által megkövetelt tárgyi és személyi feltételeknek.  

 

 

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

év februárjában felülvizsgálják a megállapodást. 

 

12. A megállapodás felmondása rendes felmondással: A megállapodást bármelyik fél 

indoklás nélkül felmondhatja a költségvetési év zárását megelőző harmadik hónapig, a 



következő költségvetési év első napjától. A megállapodás évközi felmondása nem 

lehetséges. 

 

 

13. A megállapodás felmondása rendkívüli felmondással: A megállapodást bármelyik 

fél azonnali hatállyal felmondhatja amennyiben a másik fél e szerződésben foglalt 

kötelezettségét annak teljesítésére szóló felhívást követő harminc napon belül nem 

teljesíti. 

       

 

Cegléd, 2007.  

 

 

           Abony Város Önkormányzat  

          Romhányiné Dr. Balogh Edit  

                  Polgármester 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

Földi László 
elnök 

 

 


