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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-i üléséről. 

 

Napirend: A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2011. szeptember 01.-től történő ellátásáról 

szóló megállapodás jóváhagyása      

 

235/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2011. szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló 

megállapodás jóváhagyásáról      

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 9. §-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben foglaltakat, a következő 

határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 

ellátásáról szóló, 2011. szeptember 01. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra, a Ceglédi 

Többcélú Kistérségi Társulással kötött Megállapodást a határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2011. június 30.  

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

polgármester         aljegyző 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. július 04. 

 

Polónyi Éva  jkv. 



 

 

235/2011.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete  

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) 

képviseli: Földi László elnök (továbbiakban: megbízó), 

másrészről: Abony Város Önkormányzata, (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

képviseli Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester (továbbiakban: megbízott), között az alábbi 

pontokba foglalt feltételekkel: 

 

1.) Előzmények: a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai megállapodtak 

abban, hogy kistérségi szinten látják el az alábbi feladatokat: 

Pedagógiai szakszolgálatok. 

 

2.) A megállapodás célja: a megbízó számára külső erőforrás bevonása a jelen megállapodás 

tárgyát képező feladatok tekintetében. 

 

3.) A megállapodás tárgya:  

 

a.) A mindenkori hatályos a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvény 8. sz. 

mellékletében rögzítetteknek megfelelően gyógytestnevelési feladatok ellátása a 

következő településeken: 

 Abony  

 Kőröstetétlen 

 

b.) A mindenkori hatályos a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvény 8. sz. 

mellékletében rögzítetteknek megfelelően logopédiai feladatok ellátása a következő 

településeken: 

 Abony 

 Kőröstetétlen 

 Újszilvás 

 

4.) Kötelezettségvállalás: a megbízott díjazás ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 

megállapodásban 3. pontjában megjelölt feladatokat elvégzi. 

A díjazás mértéke mindkét feladat tekintetében 14.000 (tizennégyezer) forint/év 

ellátottanként.  

Az alaptámogatás kétszerese 28.000 (huszonnyolcezer) forint/év jár azon ellátottak után, 

akiknek a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol 

tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. 

 

5.) A kifizetés ütemezése: a kifizetések havi egyenlő bontásban, a teljesítés igazolása után, a havi 

rendes normatív hozzájárulás megbízóhoz való megérkezését követő 5. napon esedékesek. 

 

6.) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy: 

 továbbra is a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás látja el tagönkormányzatai jelen 

szerződésben felsorolt pedagógiai szakszolgálati feladatait, 

 a jelen megállapodás az 1. pontban rögzítetteknek megfelelően nem feladatátadásnak, 

hanem külső erőforrás bevonásának minősül. 

 

7.) A jelen megállapodás 2011. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig szól. 



 

 

8.) A megbízó a teljesítés vonatkozásában hozzájárul harmadik személy közreműködéséhez, de a 

megbízott a harmadik személy bevonása tárgyában köteles konzultálni a megbízóval. 

 

9.) A teljesítést igazolja a Társulás munkaszervezetének vezetője. 

 

 Abony, 2011.  

 

 

 

   ………………………..    ………………………. 

           Földi László            Romhányiné dr. Balogh Edit 

      elnök              polgármester 

             (megbízó)              (megbízott) 

 

 

 

 

 

 

  Ellenjegyzők: 

 

 

 

 

   …………………………..    ………………………… 

     munkaszervezet-vezető     jegyző 


