
MEGÁLLAPODÁS  
A KÖZFOGLALKOZTATÁS SORÁN FELMERÜL İ KÖLTSÉGEK  

TÁMOGATÁSON FELÜLI RÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL  
 

amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata, 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1., adószáma: 15337960-2-03, KSH száma: 15337960-8411-321-03 (továbbiakban: 
Önkormányzat) képviseli: Basky András polgármester, mint megbízó 
 
másrészrıl  a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 
adószáma: 15542298-1-03, KSH száma: 15542298-8411-326-03, (továbbiakban: Társulás) 
képviseli: Dr. Zombor Gábor elnök, mint megbízott között az alábbiak szerint: 

 
 
 

1. Felek a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 3. §-ában szabályozott rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatás 
elnyerése érdekében benyújtott pályázat alapján megállapodást kötöttek.  

 
2. Az Önkormányzat az 1. pontban megjelölt megállapodásban megbízta a Társulást a 

közfoglalkoztatás megszervezésével, és lebonyolításával. 
 

3. A Társulás vállalja, hogy a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült 
költségekrıl - név szerinti elszámolással - tájékoztatja az Önkormányzatot, mely 
tájékoztatás a foglalkoztatással kapcsolatos munkabér1, a járulékok2, valamint a 
betegszabadság idejére járó távolléti díj és a táppénz-hozzájárulás kiadásait 
tartalmazza. Az elszámolást a tárgyhónap utolsó munkanapján megküldi az 
Önkormányzat részére.  

 
4. A Társulás vállalja, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült közvetlen 

költségekrıl3 tételes elszámolást készít, melyet a tárgyhót követı hónap 20. napjáig 
megküld az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat vállalja, hogy az elszámolás 
beérkezésétıl számított 8 munkanapon belül megtéríti a felmerült költségeket. 

 
5. Az Önkormányzat – mely felhatalmazta a Társulást a közfoglalkoztatás támogatására 

kiírt pályázat benyújtására, támogatói, illetve hatósági szerzıdés kötésére – vállalja, 
hogy biztosítja a Társulás részére a pályázat által elıírt önrészt, mint önkormányzati 
hozzájárulást az alábbiak szerint: 
a Társulás által a 3-4. pont szerint elkészített adatszolgáltatás alapján a 
közfoglalkoztatás munkabér1, járulék2, valamint közvetlen költségének3 5%-át,  

                                                 
1
 Munkabér: a mindenkori minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelı munkabér. 

2
 Járulék: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. tv. 4. § l) pontjában foglaltak szerinti tartalommal, kivéve a táppénz-
hozzájárulást. 

3
 Közvetlen költség: a munkaruha és egyéni védıeszköz, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, a 

munkába járással kapcsolatos utazási, valamint a munkásszállítás költsége. 

 

 

 



a betegszabadság idejére járó távolléti díj, és a táppénz-hozzájárulás 100%-át a 
Társulás részére az adatszolgáltatás Önkormányzat részére történı leadását követı 5 
munkanapon belül átutalja az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15542298 sz. 
bankszámlaszámra. 

 
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társulás részére az 5. pontban megjelölt 

bankszámlaszámra történı átutalással biztosítja a közfoglalkoztatás során felmerülı és 
a pályázatban el nem számolható dologi költségeket a közfoglalkoztatásban résztvevı 
munkavállalók arányában. 
 

7. A Társulás vállalja, hogy a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervvel kötött 
hatósági megállapodásban foglalt módon, és idıben leigényli a közfoglalkoztatás 
munkabér, járulék, valamint közvetlen költségének (kiadásának) 95 %-át. A Társulás 
vállalja, hogy amennyiben a Társulás hibájából nem történik meg az igénylés, úgy 
helytáll az esetleges kifizetések erejéig. 

 
8. Jelen szerzıdést rendes felmondással bármelyik fél 30 napos felmondási idıvel 

felmondhatja, azzal, hogy a felmondás a felek között létrejött, a rövid idıtartamú 
közfoglalkoztatásról szóló megállapodás felmondásával együtt hatályos. 

 
9. Az esetlegesen felmerülı jogvitákkal kapcsolatosan a felek - a hatáskörtıl függıen - 

kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság, vagy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét.  

 
10. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 
 

11. Ezen szerzıdést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag 
aláírták.  

 
12. A megállapodás aláírásának napján lép hatályba és határozatlan idıre szól. 

 
 
Kecskemét, 2011. …………………… 
 
 
 

………………………………………. …………………………………….. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Basky András 
polgármester 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Dr. Zombor Gábor 

elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


