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Együttműködési megállapodás 
 
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér 1. 
képviseletében Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester) valamint Kőröstetétlen 
Község Önkormányzata (képviseletében Pásztor Imre polgármester) 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 feladatait. 

 
2. A megállapodás célja: Garanciarendszer létrehozása a Kőröstetétlen község 

és Abony város között egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 
Abony Város Humán Szolgáltató Központja / továbbiakban HSZK / a 
következő feladatokat a Kőröstetétlen község vonatkozásában is ellátja: 

- Családsegítés 
- Házi segítségnyújtás 
- Nappali ellátás idősek részére / Idősek klubja / 
- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek otthona 
- Gyermekjóléti szolgálat 
- Támogató szolgálat  

A szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek létrejötte után a 
szolgáltatások az alábbiakkal bővülnek /vagy bővülhetnek/. 

-     Közösségi ellátás 
 

3. Tárgyi és személyi feltételek: 
 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatáshoz, valamint a házi segítségnyújtáshoz 
az alábbi tárgyi feltételeket a szolgáltatás megkezdésekor Kőröstetétlen 
Önkormányzata biztosítja: épület bútorával, számítógépével és közüzemi díjak 
fizetésével. Az átadás pillanatában meglévő eszközök továbbra is az önkormányzat 
tulajdonában maradnak. Mind a pályázati forrásból, mind az önkormányzati 
támogatásból szerzett eszközök visszakerülnek az önkormányzat tulajdonába, 
amennyiben a feladat visszaadásra kerül. 
A személyi feltételeket a település lakosság számának, gyermek létszámának 
valamint a szolgáltatást igénylők számának megfelelően a HSZK biztosítja. 
Az alap és kiegészítő normatíva teljes összege a HSZK-t  illeti meg. 
 

4. A HSZK vezetője minden évben beszámol a településen végzett szakmai 
munkáról Kőröstetétlen Önkormányzatának. 

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

minden naptári év januárjában felülvizsgálják a megállapodást. 
 

6. 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. 

 
 



7. 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. 
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